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న్లో, *ఇద మస్థంతమ॥ కృత్స్నం జాయేత భువనశ్రయమ్, 
యది శబ్దాహ్వాయం జ్యోతి రాసంసారం న దీప్యతే. 
అజ్ఞానగాఢాంధతమ॥పటలంబుం బటాఫల్లిచసేసి ముల్లోకంబుల 

విళుద్ధదివ్యజ్ఞాన తేజ రపుంజంబు వెలయించి సక్ లపదార్థస్వరూపంబు నిరూ 
వీంప ననాధారణం బగుసాధనంబు శబ్లబోతి 

ఇయ్యది నిత్య మై దోహరహీత మై పరమానందరమై కాస్పద మె 
పర్మబ్బహ్లాత్మీకం బనందగి యున్నది. 

బుగాడిచతుక్వేదంబులును,  శితౌదిషడం౫ ౦బులును, మ్న్వా 
ద్యష్టాదళసృతులును, శా తాత పాద్యష్టాదళాగమములును, విప్లాద్య షా 
దశీపురాణములును, వాయవ్యాద్యష్టాదశోపపురాణములును, భాట్టాది 
పుద్షర్శ నంబులును, భారతాదీతిహాసంబులును, దక్కుంగలసక లశాస్తుం 
బులు నిశబ్ద బ హొముదివ్యావతారంబులు ఈ శబ్బబృుహాము నువానీంచి 
యే మనపూర్వాచార్యు లగువ్యాసపరాళరాదిమవార్షి స_త్తములు నిత్యా 
నందరె కాశ్ర్రయం బగుమోత్మార్లము నెటీంగి కృతకృత్వు రి. 

ఇట్ట పరమోపకారకం బగళశబ్దం బివాపరసుఖానందకందం బనీ 
నొక్కి. వక్కాణించుట సాహాసంబు గాదు. కానివో నివ్ఫ త్తతర్షులె 
యరణ్యంబుల వా తొంబుపర్ష్హాళను లగుమవార్తులుగూడ శ్రీరామాయ 
ణాదిదివ్యప్పబంధంబుల రచించి 'రాల్రెయుం బవలు నాశ్వాసుధాప్రృవాహా 
మధ్య్యంబున మునుంగుచుం చేలుచు నేల యుందురు ? దివ్య ప్రబంధ 
కవితామృతరసానుభవం బునలన. దాము నిత్యానందంబు నొందుటయె 
కాక భావివిబుధులు పరితలును శోతలును విషయవై లతణ్యము 
నెణీంగి యుత్కృష్థ్రపదవి నొందుమార్లము గనుగొందురు గాతమనీయె 
మహర్షుల ముఖ్యో దేశము 

అట్టమహోనుభావు లగుబుమిపుంగవులగంథములు కేవలము 
భావగర్భములును, బరోత మోమోనందమును బొందించునవీయు నగుట 
చేం బతిమనుజునకు. దొలుదొలుత సామాన్యముగా వానీయందుం 
ద్రవృత్తి గలుగుటదుర్లభము, కాంబట్టియే ప్రాచీను లగుమవాష్టులసం ప్ర 



4 వీ రి క, 

దాయము నెజింగినవారు గావున సర్వాచీను లగుకాళిదాసాడిమహాో 
కవులు సయితము రామాయగణాదికావ్యరత్నంబుల వెలుంగుదివ్యకవితా 
రసంబుం గోలికోలి మహాోనందంబు నొందుచుం దనివిసనక “యందణు 

నిట్టికావ్యానందంబు ననుభవింతురు గాతు మని దయాపరవళులై సులభ 

ముగ నామహార్షి కృతిరత్నంబుల రసానుభవంబు. జేయందగిన యోగ్యత 
నలవటు చునవియు నించుమించుగం శ్రూ,చీనర్సి కృతుల నమకరించురఖి 
వంశశాకుంతలశాదం బర్యాది పృబంధింబుల లోకొప కారకోంబులు గ 

రచించి కవితారసమాధుర్యం బేకాంతంబున ననుభవించి నిత్యతృ_ప్త 
హృదయులై కీర్తిశేషు రి 

సంస్కృతభాపావిలాస మిట్లుండ సంస్కృత జనము లగుకర్లాట 

ద్రావిడాదివై కృత దేశభాషలలోపల “డశభాషహలందుం చెలులు "లస్ప్సః 

యను పండితవచనానుసరణిగ నుత్తమభాపు నాంబడునాం ధ్రఖభాషయం 
దుంగాడ ననేకులు నన్నయభట్టతిక్క నాదిమహోకవిసార్వభాములు కావ్య 
రత్నంబుల లోకంబున వెలయించి యభిరూపశిఖామణులవ్భాదయంబుల 

నలరించి వ ర్రికేషు ల్ నెలకొని యున్నారు కాబట్టి యిట్రయాంధ? 

భాపాకవులదివ్య చారిత్ర సుధారసమును గ్రోలి యానందానుభవము 

సేయుట యవళ్యక_ర్రవ్య మయినందునం బ్రకృత మిోహరవిలాస ప బంధ 
నిర్మాత యగుమన శ్రీ నాధునిశారిత్రామృత మించుక చవి భూతము 

శృీనాథు.6డు 

అననద్యహృద్యు కాన్యకల్పనాధురీణుం డగుమహాకవి సార్వభౌముడు, ఈ 
మహాోక ఏ జన్న్మస్థానమునుగుజంచి 

కారీఖండములో-- 

నీ, “చిన్నా రిపొన్నారిచిలుతటా.కటినాండు, రచియించితి మరు త్తరాట్బరి త్స 

నూనూ6ంగుమోసాలనూత్నయావనమున, శాలివాహనస ప్తళతి నొడివితి 

సంతేరించితి నిండు జవ్వనంబునయందు, హర్ష నై ఎధ కావ్య మాం ధ్రభౌవ( 

ట్రైథనిక్భరవయనపరిపొక మున గొని, యాడితి ఫీమనా తుకునిమహిమ( 

ఎన బోయ మింతకు మిగుల గై వ్రాలకుండ6, గాశి కాఖండ మనుమహా గృంథ మేను 

చెనుండూం జేచెదం గర్గాటదెళకటక, పద్మవన హేళి, క్రీ నాథభట్టక విని,” 



వీర క, ర్ 

అనుపద్భమునందు '“కర్ణాటకటక పద్మవన హే హేళి (కర్ణాట బేశపట్టణము 
లనుకమలములకు సూర్వుండు) అను విశేషణమును శ్రీః , నాథుండు దనకు 

గూార్చుకొనియున్నందునను-- 

భీమేశ్వర ఖండములో 

గీ *ోట్రాఢి పరికింప సంస్కృృృతభాఎ, కం డ్ర్రు, పలుకునుడికారమున నాంధృభొషయందు 

సజ్వాశేమన న్న నం,డ్రు నా శేమి రాజుకే, నాకవిత్వంబు నిజము కర్గాటభాఎ * 

అను పదములో? “నాకవిత్వంబు నిజము కర్గాటభాహషు యని దనకు 

గర్గాటభావయందు గల సేమను సూచించియున్నందు నను 

ఆభీమఖండోములో నే 

మ కనక మాధంధీరు వారిధితేటీ కాల్పట్టణాధీక్వ్టగుకా 

ఫఘునునిం బద్మ పురాణసం గృహ ₹ "కాన్య ప్ప్కబంధాధిపు౯ 

వినమజ్ఞ్ఞ్యాంతర సార్వభ "మః 6 గవితావిద్యాధరుం గొల్లు నా 

యన (గుంచాతం బ్ర దాత కీకమలనాఫామాత్య చూడామణీన్ గ 

అనుపద్భమునందు  శ్రీనాధునివితామహూుండును బడ్మపురాణ్యుంథ 
న్యూణాలంకర్మీ. బడును 3 కవి తావి చ్యాధురంధరుండును ఆటనే 
వమూత్యగ్రా, మ 3 పశ్టిమసము స ర కతు గర్లాటదెశములో' జే వెరి కా 

ల్పట్టమునకుం. బ్ర భువుగా నున్నట్లు శప్పియన్నందుసను.. 

శీ,నాధుని వీథనాటకములో 
శా మళ్ళా మొంచితి. గోకసుట్టితి మహాభార్నాసముందొడ్డితికా 

వల్లులికా దిలపిపమ. క బిసికితికా విక్వ_స్తవడ్డంప( గా 

జల్లా యంబలీ శ్రావితిక రుచులు దోసంబంచు( బో నాడీతికా 

దల్లీ! కన్నడ రాజ్యలక్ష్మీ ! దయలేదా నేను శీనాథు(డన్, 

అను పద్యమునం “దల్లీ'” యని కోర్లాటదేశమును సంబోధించి నందు 
నను 

ఈతనికవిత్వమునం ్రాయికముగా. గన్నడపదములు గనంబడు 
స | 

( ఫీ నాథునిజన న్మన్ధానము క రాట దశమునుట సమంజస మనియు 

నీతండు కర్ణాట దేశమున జన్మించినను శై. “స శవముననే యీతనితలిదం డు 

లుదోోగవశముననో మటణియు నకారణముననో కొంవీటిసీముకు వచ్చి 



6 వీఠిక 

యుందురనియు నింటిలో. దలిదండ్రులతో మిశ్రకర్తాటము మాట్లాడు 
చున్నను బాల్యమునుండి తెలుంగు దేశములో "జలులపవారితోం గలసి 
'మెలసీ యున్నందున దెలు[వానివ లె. వోంచుచున్నాండడనియు బల్నాటి 

వీరచరిత్ర వీరికాకారుల వాదము 

OS బ్రతికోటి ననుసరించి యాం ధ్రులచరిత్ర మూం 
డవభాగములో “కర్తాటకటకపద దృవన హేళి అను విశేషణము కర్తాట 
'దేశాధీళుని (చేవరాయల) నిండ కోలగంబునం ాండిత్వశౌండీర్యంబున 

నుద్దండు. డగుడిండిమభట్టారకు నోడించి ప్రభుపండితస మ్లూనపూర్వుకం 
బుగం గవిసార్వభామబిరుదమున న కాక యర్ విసూర్వుండు 

కర్గాటరాజధాని (యందలి విబుధరాజ) యనుకమలవనమునకు సూర్యు 

క యుండెనను నభి ప్రాయమునం దనకు గూర్చుకొనియెం గాని కర్తాట 

'దేశాభిమాన మునం జ 

“నా కవిత్వంబు నిజము కోర్గాటథాహి అనుపద్యము రాజమహేం 
దృవరాధీళుమం తి, జెండపూడియన్న యామాత్యు నకుం గృతి యిచ్చిన 

ఫీనుఖండములోనిది గాన కోమటి వేమభూపాలుమురణానంతరము కొండ 
వీటిరాజ్యము క్ర శ్రాటాధీనము గాగా శ్రీ ర్కనాథు డన్నామాత్యుని బాం 

ధివమును బట్టి “రాజమహే పీంద్ర వరమున కితెంచి తడ్రా ద్రాజాస్థానకవీళ్వే 
రుండుగ నున్న కాలమగుటచేం వ మంతరించినేపిద* నాంధ్ర 
దేశమున దశ్నీణభాగము (పాకనాటిసీమవబికుం గల బేశము) కోర్గాట 
ననన బరంగుచున్నందున నచ్చటివాండగు శ్రీ నాథుని గతించి 
రాజమహేం ద దృవరపుంబండితులు గొంద తితనికవశ్వము సంస్కృత 

మనియు నొరదణు కన్నడమనియు నంకలుపెట్ట * నెన్సు రేమన్న నండ్రు, 
నాకేమి కొజుంత, నా కవిత్వంబు నిజము కశ్తాటభాషు యని యు_త్తరము 
చెప్పియుండు ననియు, 

“తల్లీ ! కన్నడరాజ్యలల్నీ '; యనుకొర్గాట చేశమాతృసంబోధ 
నము తనకాశ్ర యులగు కొండ డపీటిరెడ్డ, రాజమహేంద్ర నరపు రెడ్లు, 
లు హా మైలారి రెడ్డి గి మున్నగువారు స్వర్లస్థు బతు వ వార 

కష్టములో. గన్నడ రాజ్యమున న నపు డాకాలన్లితినీ బట్టి వారు తన్నా 
దరింపకుండ "తల్లీ! దయలేదా? నేను డిండిమభట్టాంకునోడించిన 
శ్రీనాథుడి నని త్రేన్నెలుకస అచుకొని యుండవచ్చుననియు, 
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'కాల్బట్టణాధీశ్వీరుణా అనుచో నాకాల్పట్టణముకర్తాటరాజ్యము 
లోని దైనట్లు నిదర్శనములు లేనందున నాయకి విశ్వాసపాశ్రముగా 
దనియు నిట్లు మై కారణముల ఖండించి శ్రీనాథుడు పాకనాండు జన్మస్థా 
నము గాం గలయాంధ్రు,ండని చెప్పబడియున్నది, 

ఈయుభయవాదహేతువులందును బలన శ్రర మగువినిగమన 
గనంబడక పోయినను మజికొన్ని కారణములవలనను జన శు తివలనను 

నాం ధ చరిత్ర కారులయభి ప్రాయమె సమంజస మని తోచుచున్నది. 
ఇద్దాని కుపబలముగా శ్రీనాథుని బంధువు లందటు నాం ధ్ర దేశము 

లోనియాంధ్రు లుగనే యున్నారుకాని కశ్తాటకుం డొక్కరుండై న నున్నట్లు 

'తెలియంబడదు 

నాచిశేతూపాఖ్యానమును రచించి యుదయగిరి దుర్గాధీళు. డగు 
చిట్టిగంగామాత్యు నకు గృతి యిచ్చినదగ్గుపల్లి దుగయామాత్యుండు శ్రీ 
నాథునిభార్యకుం దోంబుట్టువు శ్రీనాథునకు శిష్యుడు ఈ గ్రంథమును 
ఓరియంటల్ ల బరిలో నేం జదివియున్నాండను. ప్రౌాఢముగా రసవంతము 
గానే యున్నది. 

త్ ఖే స జ న రాజమహేంద్రవరాధిపతి యగుపీరభ ద్ర భూపాలునిమంత్రి, జెండ 
పూడి యన్నామాత్యు(డు-- 

“వినిపించినా కవు వేమభూపాలున, కఖిలపురాణ విద్యాగమములు 

గీ పాకనాటింటి వాండవు బాంధవుండవు, కమలనాభునిమనుమగవమలనవుతివి 

నాకుంగ్భప సేయు చంక బంధంబునీవు, క లితేగుణధన్వ శీ, నాథకవివరేణ్య.” : 

అని పలికె నని భీమఖంశమున క్రీ నాథుంణె వచించియున్నాండు ఇందు 
“కవులనాభుని మనుమండివనియుం జేర్కొ_నినందున శ్రీనాథుందే కాక 
యితనితాత యగుకమలనాభుండు గూడ నన్నయమంత్రికి. జుట్టమని 
"లేటపడుచున్నది. 

మజీయు నాంధ్ర,భాగనతము రచించి శ్రీ రామున కర్పణము నేసిన 
భాగనతో త్తముడగుబమ్మెరపోతరాజునకును శ్రీ నాథునకును సంబంధించిన 
శిష్టపరంపరాగతము లగు గాథలను బట్టి చూడం గొన్ని గాథలు సత్యా 
సత్యములుగ నున్నను వేంకటగిరినంశావళినలన సర్వజ్ఞ సింగమనాయని కాల 
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ములోనీకనులు సమకాలికులు నున్నట్లు 'తెలియుచున్నందునం గింవదంతి 
కనుకూలముగ నుభయులు బావమజిందులు నై యుండ వచ్చును గదా! 

ఇంకం గవిత్వములో. గన్నడపదములు ప్రాయికములుగాం గనం 
బడుచున్న ననుటకుం దిక్కన సోమన మున్నగువారికవిత్వమునంగగాడ 
గలవు కావున వారిం గర్లాటులని యనం దగదు గదా' ఒకవేళ క్రీ 
నాథుడు కరాట దేశీయుల యా దేశభాషలందు శ్రేమగలిగినవాష 
డైన నెన్ని యో కర్చాట గంధ ముల రచింప కుండునా ' ఏదీ యొక పవ్వు 
మయినం గానరాచే ? 

ఇంతియకాక యీాతేని తాతే కములనాభుండు పద్మపురాణము ెని 
గించె ననుటవలన నీతనివంశ మాం, ధ్ర వంశమనియు  “నితని-బేశ భాష 

0, ధ్ర, దేశ భాషలనియును దృఢపడుచున్నవి తద్. కలరు ప్రమాణము, 

3 శ్రీ నాభుణాం థృకర్ణాటులలో నెవ్వం డై క వనుగవితామాధుగః లోవము 

సదు గదా — 

శ్రీనాథుడు పాకనాటి నియోగి బ్రాహ్మణుడు, భారద్వాజస 
గోత్రుండు, ఆప_స్తంబసూతమ్రైండు, కమలనాభునిపాత్తుండు, వమూరనకు భీము 

మకు బుత్తుడు, ఈ విషయము హరవిలాసను వీరికలోని *కమలనాభుని 

పొత్తు, అను 8 న పద్యమువలన స్పష్టము 
ఇ క్క_విసార్షభామునివలనచే కొండపిటీశెడ్డు, రాజమహేంద్ర 

వరపురెశ్లు వన్నెకెక్కిరి ఈ కపీంద్రుండు. జీవించి యుండుకాలముం 
గుణీంచి విచారణీయాంశము లనేకము లున్నను వి_స్పరభీతి సం గృవాముగ 
వివరించెద 

శ్రీనాథుండు క్రీశ 1897 సం, మొ 1422 సం. నటికు రాజ్యము 
చేసిన ఫిరోజిపొ కాలమునను, 1832 సం మొ 1899 సం వనజకు రాజ్యమొ 

నర్చిన కువూరిగిరి వసంతభూపాలుకాలమునను, 1879 సం మొ 1401 

సం వణకు కోర్లాటసింహాసనాధిప్టీతుఃడై న హరివారరాయలకాలమునను, 

1422 సం మొ 11485 సం వణకు కల్ల సరిగ రాజ్యమును చాలించిన 

యపహామ్మదుపా కాలమునన్సు అల్లాడ కభూపతిపుక్తులును, 1126 సం, 
మొ 1450 సం నతికు రాజము "ఛాలించిన పేమారెడ్డి - వీరభ దా 

రెక్షకాలమున నున్న ట్లీకవిగంథములవలనం చెలియుచున్నది. -ఈవీర 
భద్రా, రెక్తియు వేమా కక్టియ మరణించిన వీదపం గొంతకాలమునకు 

గృష్షాతీరములోని బొడ్తుపల్లె యనునొక గ్రామమును గుల్తేచేసి నడీ 
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ప వావామునం బైరుగొట్టుకొని పోగా రాజునకు గు_త్తేధనముం జెల్లింప 
తేక వారిచే. బలుబాధల నొంది యనసానకాలమున మిక్కిలి బీదతన 
మనుభవించెనని మెకన్టీదొర యుదవారించిన స్థానికచరిత్రలోని శ్రీనాథ 
కృతము లగు నీరెండు పద్యములవలనం డదెల్లముగుచున్నది 
“దీ, కనిరాజుకంరంబు6. గొగిలించెను గదా, పురవీథి నెదుళండ పొగడదండ 

సార్వభెమునిభుజా స్తంభ మెక్కెను, గదా నగరిభూకిటనుం డు నల్లగుండు 

ఆంధ, నై షధక _ర్హయంఘి*) మొగ్శమ్యున 6; దగిలి యుండెను గచా నిగళ యుగము 

వీర భద్రా రెడ్డివిడ్వాంసుముం జేతీ, వియ్యమం దెశు గదా వెదురు గొడియ 

గ కృష్ణవేణమ్మ కొనిషోయె నింతిఫలము, విలవిలా తులు దినిపోయె6 దిలలుపెసలు 

బొడ్డుపల్లెను గొడ్జేలి మోసపోతి, నెట్లు చెల్లింతు టంకంబు లేడునూర్లు 

సీ. కాళికావిశ్వేశుం ౧లిసె వీరాశడ్డి, రత్నాంబరంబు లేరాయం డీచ్చుం 

గై లాసగిరిం బండ మిలారువిభు( జేగి, దిన వెచ్చ మేరాదా తీర్పంగలండు 

రంభం గూడెం దెనుంగురాయరా హుత్తుండు, కస్తురి కేరాజు.,బృస్తుతింతు 

స్త పరమం డయ విస్ఫన మంతి మతి హాము, పా,త్రాన్న మెవ్వనిపం క్రిం గలదు 

గీ, భాస్కరుడు ము న్నెదేవునిపాలి కరిగ, కలియుగంబున నింకనుండ6 గష్ట్రమనుచు 

దివిజక వివరుగుండి కుల్ డిగ్గు రనంగ, నిరుగుచున్నాండు శ్రీనాథుం డమర పురికి, " 

మ కారణములంబట్ట శ్రీనాథుఃడు EE శ 18584 సం, ప్రాంత 

మున జన్మించి 1455 సం ప్రాంతమువణకు 70 సంనత్పరములు జీవించి 

యుండనచ్చునని యూహింపవలసీయున్నది 

మహారాజాసాసముల( గవిసార్షీభాముడై మహాభోగముల నను 
భవించినవాండయ్యును నవసానదశయందు. బలుకష్టములపా లగుట 

యావనదళలో కృంగారినాయకుం డయి ప్రీలోలుం జై విశృంఖల పవృ 

త్రివే ధనమెల్ల వెచ్చపెట్టి దేహమును మతము జెటుచుకొన్న పాపపు 

ఫలము గానీ యన్యముగాదని క "ందణిందురు, 

శ్రీనాథుడు లాతణికో_త్రముం డగుమహాకవి. ఈకవిబ్రహ్మకాన్య 
పృపంచకల్చ్పనాణాతుర్య మవాజ్యానసగోచరము వర్ణ నాసందర్భముల న$్థి 

గంభీరము లగుమృ దుపదములం. బొందుపణచి రసమును విడనాడక మనో 

వారంబుగం గవనమల్లుననల్పకౌశల మోతని కలనడినట్లు మజయొక్క_ 

కవి కలవడలేదు “కాలీఖండ మయంవీండం నై పధం విద్వడావధమ్'. 

అని కొనియాడంబడు నీ రెందడ్నుగ ంథములభాపాంతరీకరణమువలన చే 

యీ కవనిపాండిత్వ మనర్లళ మని తెల్లము7గాం గలదు ఈతేనికవిత్వీము 
B 



10 వీ రి క, 

మొ త్తముమోంద సంస్కృతపదభూయిష్టమై మనోవారమై యుండును, 

లోకములో నాం ధ, భాషాసాహితిం బడయంగోరు విద్యార్థులు శ్రీనాథుని 

గ్రంథముల. జక్క_గంజదివిన మటియుక గంధము జదునవలనసిన పనియుం 

డదనియే నానమ్మకము. 
వ్రతండు మహాకవియై యుండియు. బారలొాకికచింతేమై భగనం 

తున కొక కృతియైన నీక్స తేనగృంధముబలన్నియు నర్భలోభమున మను 

జుల కిచ్చుట చూడ నంతయు చితృముగ నున్నది. 

ఈయన పండి తారాధ్యచరిత్ర, మరు _త్తరాట్టరిిత్ర; శాలివావాన 

స _ప్పశతి, శృంగారనై పధము, భీమఖండము, “కాశీఖండము, హారవిలా 

సము, నందనందనశతకము---అను గ,౦ంధముల రచించి జగద్వాఖ్యాతిం బడ 

సెను పల్నాటిపీరచరితమునుగూడ రచించినట్లు చెప్పంబడియున్నదికాని 

ప్రా సముశేనియట్టి తక్కిరిబిక్కిరి ద్టోపదకవిత్వీ మభ్లియుండునా ? యని 

సంశయము. ఉండిన నుండుంగాక విధినాటకముగూడ నీకక్వులోనిచే 

ఈగంథములలో. బండి తారాధ్యచరితీ మును వేమా ెడ్డినేనా 

నాయకుండగు మామిడి ప్రెగడయ్యకును, నై పధము నాతనితమ్ధుండగు 

సీంగనమంతి కిని, ఫీమేళ్ళరఖం=మును వీరభ'ద్రా రెడ్డి మంత్రియణగు బెండి 

పూడి యన్నయ్యకును, కాశీఖంషమును పీరభ'ద్రా, రెడ్డికి నంకితము 
వేసెను ఈ గంధములపౌర్వాపర్యమును విచారింప కాశీఖండములోని 

“చిన్నారి పొన్నారి చిలుతహాంకటినాండు, రిచియిం దితిమరు త్రరాట్బరి త,” 

అనుపద్యమువలనను, శృంగారనై షధములోని 

“క జగమునుతింప6గ6 జెప్పితి, చప్రెగడయ్య కు నా యనుంగు( బెద్దనకి. గ్భతుల్ 

నిగమార్ధసారసం గృహ, మగు నాయా రాధ్య-దరిత మాది” ౬ బిక్కుల్ * 

అను పద్యుమువలనను జిన్ననాంటినుండి మహాకవియె 18 సం వయ 

స్సున మరుశ్రేరాట్సరిత్రీయు, 20 సం శాలివాహనస_స్ప్తశతియు, 

25 సం. పండితారాధ్యచరిగృయు, 80-85 సం శృంగారనై పధమును 

10 సం. భీమఖంచమును, 15 సం కాళికాఖంఎమును, రఛించియుండు 

నని తోంచుచున్నది 

వర మలా నప 
పది? ఆశ్వాసముల ప్రబంధము. పై గ్రంథములలో నెయ్యెడ నిది 

జేర్కొనంబడనందునం గాశికాఖండమునకు( బిదప రచించ నన వలసి 
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యున్నది అన్ని గ్రంథముల కన్న స్వాభావిక మగుకవిత్యాశే లియు నీవివ. | 

యమునే బలపబుచుచున్నది ఇయ్యాది ల 1870సం.మొ 1891 సం 

నజకుం గొండపీటిసీమం "బౌలించిన వేమా రెడ్తికాలములో. బాలుం డై 

వేమా రెడ్డిప్పుత్రు,. డనపోత రెడ్డి సేనాధిపతి యై యుద్ధములో మడియు 

టే నాతనియనంతరమున నే రాజ్యమునకు వచ్చిన కొమరగిరి భూపాలుని 

సుగ ంధదృవ్య భాండాగారాధ్యత్తుం డై నయవచి తిప్ప కెట్ట కంక్రిత మో 

బడినది హారవిలాసములో నీతండు “మంటి బహూువత్పరంబులు' అని చెప్పు 

కొనుటచే గృతినందునాంటికి 65 సం నయసువా(డై యుండును. ఇతనికి 

చాల్యసఖుండగు శ్రీనాథుండును 50 సం. వయసువాండై యుండును. 
తిప్పసెట్టి వై శ్యుండు (బేరిసెట్టి,తం డ్రి చేనయ సెట్టి, తల్లి మాచమ్మ, 

జూమిసెట్ట - తిరుమల నాధ సెట్టి యు దమ్ములు, భార్య అన్నము, మాచన. 

విఫనాధు(డం-చినమెస్సి న.కుమారులు, బతనికిం ద్రిపురారియను సంస్కృత 

నామము గలదు ఈతని నంశ చరితమంతయు హారవిలాస వీరిక నలనం 

చేటపడుచున్నది 
ఈ కాన్యమునందు 1-2 ఆశ్వాసముల సిరియాళ చరిత్రమును, 

9-4 ఆ గారీకల్యాణమును, 5-న ఆ పార్వతీపరమేశ్వరులదారు కానన 

విహారంబునుు 6-న ఆ హాలావాలభతుణంబును ₹-న ఆ క$రాతార్జు 

నీయమును కర్ణింపంబడినవి భన యాశ్వాసముతుదిం గొన్నిపద్యము 

లక్లీలములుగ నుండుటచే విడువంబడినవి _పూర్యకవిసంప్రచాయాను 
సారముగ నితరగ ంథముల నుభయభాపాకవిస్తులి చేయంబడియున్నను 

నిందు. కవిస్తుతి గాని కుకవినింద గాని చేయంబడిమికిం గారణము చెలి 

యదు ఇయ్యది నై షథాదులనలె సంస్కృతపదప్రచురము గాక సమె 

సంస్కృతాంధ్ర సదవిలసిత మై రసభావాలంకృతం బై యలరారుచున్నది. 

నై మధకాశీఖండములనల సంపూర్ణ సంస్కృత గంథ భాపాంతరీకరణము 

గాదు కాని యిందలిగారీక ల్యాణము కాళిదాస కుమారసంభవమున 

కాం థి కరణము గానే యున్నది స్థ లీపులాక న్యాయం బుగ నుదాహ 

రించెద, 
క6ళ్లో, కా మేక పత్నీ వృతిదుగ్రిఖశీలాం లోలం మనశ్చారుళయా పృవిష్రామ్, 

నితంచబీనీ మిచ్చసీ ము క్తలజ్ఞాం కంశేస్టయం గ్రా సానిష క్రబాహుం కుమా. సర్ట-98 న్ ౭, 

గీ, ఏకభ రృ వృతస్థయె యేలతాంగి, నీకల జేయాడ ధర్మంబు నిలునరించె. 

నది వినిర్ము కృలజ్జలి యమరరాజు(, జేయు గాత స్వయం గృహా శ్లేపణంబ 

క్ట హర. ఆ-8. ప-కర్, 

|| 

| 
| 
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న్లో.కయా౭..సీకావి కొ సురతాపరాధా త్పాదానతఃకోపవయా2_నధూత1, 

తస్యాః కరిష్యామి దృథానుతొపం ప్రవాళళయ్యాశరణం శరీరం కు సర్ల-కి, శ్లో-రా, 

గీ, పణయకోప ప్రకాంతికై పాదపతితు, నిన్ను చేఫువు/ బోండి మన్నింప దయ్యె 

నాలతొంగి6 టృ్రవాళశకయ్యాకరణ్య, జేహ6 గావింతు విడువు సందేహ మిం ద్ర, 

హర, ఆ-3, ప-=46, 

న్లోసి స్థితాః కణంపక్షుసుతా డితాధరాః పయోాధరో ల్సేధనిపొతచూర్జ్మి తాః, 

న రీ తస్యాః స్థ స్టలితాః ప్ర, చేదిరే చిశేణనాఖం (పృథమోదబిందవః, 

కుమార, సర్గ -౫ శో, 
వ వర్దాకాలంబున6 బత్మపాళీ క్షణస్థితం బులును దాడి తౌధరంబులును బయోధరోత్సేధ 

నిపాతచూర్ణితంబులును ద్రినలీవలయస్టలితేంబులును నాఖీగహ్వార ప్రవిష్టం బులు నగు 

జలధం జలబిందుధాగలం నోంగి యు, హర ఆ-4 ప 14 

శో, దిపంయది ప్రార్థయసే వృథా క్రమః పితుః ప,దేశా_స్తన బేవభూమంయః, 
ఆథోపయం శర మలం సమాధి నా నరత్ననున్విష్యతి మృగ్య లేహితిత్ . 

కుమార, సర్ల-ర్, శ్లో ౮౪౫, 
ఏ, దేవలోకనివాసంబున కాసపడె దేని నది వృథ్యాళ్ళనమంబు, నీ పుట్టినిల్లు దేవభూమియ 

కదా! తగినవరునిం గామించి సమాధి వహించితి వేని నదియు నీకుం దగదు, రత్నం 

బోరునిచే న న్వేషింపంబడుంగాని యొరు నన్వేషించునే ” హగ, ఆ-క ప-21, 

ఇక్లు దారుకాననవిహారము, హాలాహాలభతుణము, కిరాతార్డు 
నీయము (ప్ర్పాయికముగా భారవికృతినుండియు. దక్కి_న కథలు పురాణము 

లనుండియు గృ హింపంబడినవి అచ్చటచ్చట నౌచిలికిం దగినట్లు “చంకొదు 

డ్గును శరణార్థి? ) "ఆ 6 ప 17) మున్నగులోకో కుల నిమిడ్సి యున్నాండు 
టు ఉక్కెవడి, గగ్లోడువడు చాయగోసులు, కుండవర్ణి నములు, 

ఫరవా త్రము, గజ్జులాండు మున్నగు క్రొత్త పదముల బెక్కింటిం 

pcr యున్నాండ.. ((వాగ్వీవాడము ఆ 71 ప 60) అంతశ్వాణీ 
సంస్తూయమాను) (వీరిక, ప 84% యను ప్రామాదిక ప్రయోగములు గన 
బడుచున్నవి 6-వ యాశ్వాసము 5-0 పద్యము లేకార్ధబోధకము.లై 
పునరు కృములుగ నున్నవి. 

ఇ జట్లేదోషము లున్నను నల్పజ్ఞ లగులేఖకు లవి మై యుండును 
గాని సకలశాస్త్ర పారంగతుందును మహాకవిసార్వభాముం డగుశ్రీ నాథుని 
వ్రైయుండవు. ఇట్టి జగత్ప్రసిద్ధంబగు ప్రాథిపండితకవికవితొమతల్లిం 
గుజించి శాఖాచంక్ర మణ మనవసరంబ కాం ల యింతటితో విర 
మించుచున్నాండను. 

శ్రీమాకా, ఉత్పల. వేంకటనరనించాచార్యః. 
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శ్రానుణి కంచి క్రీనరదరాజు మనోహరపుణ్యకోటివీ VY 

ధీనమణినుండితుం డవచి దేవయతిప్పుం గృతార్థుం జే ముకన్.ఆీ 

ట్, మానిడిమోక కింద నిగమ త్రితయార్థసమృద్ధి పార్వతీ 

క్ర 

జేవికుచంబులం బదనుదీర్పనికస్తురిము స్క గా జగ 

జ్లీవనకా రణం బయిన శ్రీనిధి కంచిపురీశ్వురముండు మూ 

చేవ సెట్టినందనుని దిప్పూ6 గృతాద్ధని చేయు గావుతన్, ఆ 

ఏదేవితుఆంముపై చేండుకాలముదాయక, గసుగందకుండు6 జెంగలువదండ 

యేదేవి నేవింతు శేకామ్రనాభుండు6, గరిగిరీశళ్యరు.డు గింకరులువోలె 

చీదేవిమణిదిన్యపాదు కాయుగళంబు., బాతాళపతి మోయు బడగలందు 

నేబీవి( గొల్చి మళ్సే శ్రీంద్ర,నాథాదులు, యోగసంసిద్ధికి నొడను లైరి 

యమహా దేవి కామాశ్షీ యఖిలవంద్య, దేవతాడిమళ క్తి సందీ_ప్టమూలర్తి * 
యవచిదేవయ త్రి పురారి కరి నొసంగు, భాగ్యసౌభాగ్యవై భవప్రాభవయులు, ళీ 

వాణీకి జరణానతగీ, ర్వాణికి చేణాంకళకలరత్శళలా కా 

చేణికి పుస్తకవీణా, పాణికి సద్భ క్తితో నుపొ స్తీ యొనర్తున్. * 

. కలితకుం జాదండగండూషితోన్ను క్త,స ప్తపాగరమహాజలధరములు 
వ్యప్ర, క్రియా శేళివళవతీర్ణ సువర్ణ + మేదినీ భరరత్న మేఖలములు 

పక్వజంబుూ ఫల వ్రకటసంభావ సన్యాచుంబిత భూభృత్కి.దంబకములు 

వికటకండూలగండక దేనా మండలీ, ఘట్టిళబ,హాండకర్పరములు 



డే 

గీ 

సీ 

గీ, 

న, 

వారవిలాసము 

శాంభవీశంభులోచనోత్సవకరములు, వాసవాద్యవృ తాళనవందితములు 

విఘ్నురాజమదోల్లా సవి భ్రునుములు, మించి విఘా్శ్నిపళాంతిం గావించు గాత, ఈ 

జేదండవదనకుండాదండగండూష, కాండనీ కా ప్పరోమండలములు 

కం రాషలంబితకనక సౌగంధిక, మాలికాలగ్న పాళ్తాతుర ములు 

నందీశ్వర శీ ప్తనారంగఫలపాక ,తరళ విద్యా ధరీ సనభరములు 

గరుడలీలావతీకస్తూరి కాపంక ,పిహీతని కే సాంగ భృంగిరిటులు 

వీరభ ద్ర,వతీర్ణక ర్పూరచూర్ల , ధవళితౌ కాళచరవనితా ముఖములు 

శాంభవీ! ంభుమధుశేళిసం భ్రమ ములు, పొదిలి వాసీంచుం గాత నాహృదయవీథి. 6 

ఆని ప్రాకి ంచి శ్రీ వురాంతక దేవదివ్య (క్ పాదపద్దారాధకుండుళు బరమసాధకుండును 

గమలభవోరు సం భవవిమలవంకానతారుండును ధర్మ ద్రావిడబిరు దాధారుండును సుజన 

విభేయుండును గచ్చూరనసంతరాయుండును గీ ర్రిననితావల్ల భుండును బతిదినసమా 

రాధితపం మేళ్వరుండును మాణీక్యసీంహాస నాధీళ్వరుండును నంగీకృతభూసురాశీ ర్వా 

దుండును దానధర్మపరాయణుండును నిమృడిగరుడనారాయణుండును నిజకీ రాసన 

స్తంభాయమానదిగంతదం తాపళ దంతుం డును నభయద్రావిళుండును గిష్కింధాదల 

క్రీజావినోదుండుకు వశీకృత నిఖిల భూ భుజుండును సతతత్యాగధ్వజుండును వినిర్మ ల 

కులకీలుండును చాండ్యరాయకందుక కీ డావిళోలుండును గవిజనస్తో త్ర పాత్రుం 

డును గొండీన్య సో త,పవి శ్రుండును జతుష్ట్టి వి ద్యాజన్మ భూమి యు నయోధ్యానగర 

స్వామిళయో యన బరలగి జంబూద్వీపభూ భువనమండలీమకుటమండ నా యమానం బగు 

కొండవిడుపురంబు రాజధాని గాం గీ రిలతాధిష్ట్రి తా స్పా వళద్వీ పాంతరాళుండు నగు 

కొమరగిరివసం తవృపాలువలన నాందోలళికాఛ తృచామరతురం గాది రాజ్యచివ్నాములు 

వడని యమ్మహారాజునకుం బ్రతినంనత్సరోత్సివం బునకుం దగినకస్తూరీకుం కుమఘన సార 

సంకుమదహీమాంబు కాలాగురుగంధసార పృభ్ళతి నుగంధ దృవ్యంబు లొడంగహార్చి 

యుల జీని సింహళ తవాయి హురుమంజి జలనోగి భృభృతినా నాద్వీపనగరాకరంబు 

లగు ధనకనకతస్తు వాహనమాణిక్య గాణిక్యంబులు తెప్పించిణయు( గవినై గమికవాది 

వాంశికవై తౌళికాదు లగునర్భి జనంబులకు నర్భింబులు గుస్పించి ము ధీరుండును నుదా 

రుండును గంఫీరుండును సదాచారుండును నన విఖ్యాతి గాంచిన యవచిజేనయతిప్ప 

ప్రభుం డొక్క-నా. డాస్థానమంటపం బున సుఖోపవిష్టుం డై. 7 

; కమలనాభునిపౌ త్రు,6 గవితామహో రాజ్య, భద్రాస నాగాఢు( బరమసుణ్యు 6 

బాత్రు నాప స్తంబన్యూత్సు భారద్వాజ, గోత్ర సజ్ఞకమిత్రు ౬ గులపవి శ్రు, 

భీమాంబికామార నామాత్యనందను, నఖిలపు రొణవిచ్యా ప్రవీణు 

నధ్వర్యు వేదళాఖాతీథినిష్టాతు, నం ధ్రభాషానై పధాబ్దభవుని 



వీని క ర 

బొ నుభయభా పాక విత్వ ప్పయోగకుళ లు, బాలసఖు గారవించి తాత్సర్య మొప్ప 

నవచిదేసయ త్రి పురారి యమరాజు, హీతమితో,క్తులు వెలయంగ నిట్టు లనియె, క 

కంటిని వికున్ధసంతతి, వింటి. బురాణములు పెక్కు. విళ్వనము వొగడకా 

మంటి బహువత్సరంబులు(€, గెంటి యశోధనము సుకవికోటి నుతింపన్. 9 

క్ 

నీ, కట్టించె నొకతాత కంచిహర్హ్మ్యంబులు, హరిణాంకమాొళి శేకామ్ర పతికి 

బాలార్క. మనియెడిపద్మ 6” గ ము6 చాచె, నొకతాత కంచినాయకునినాఖి 

నొకతాత గట్టించె యోజన్యత్తృయదీర్ధ , తరతటాకాంభోధి తిరువళూర. 

గావేరి గట్టించెం గార్పాసరాసుల, నుబ్బి చోడండు మెచ్చ నొక్కతాత 

పృతిదినముం గపురపుందీపములు వే యు6, వ్రతముగానొక్క తాతయీళ్వరునకొసం గె 

నిఖిలలోక' ప్ర సిద్ధవాణిజ్యవంళ , ధరులు మాతాత లుభయగో తృములవాగు, 10 

గీ, శెవవై స్టవసమయదీక్షూవి శేష, ధన్యమానసు లుభయగో తృములవారు 

నాయశఖీష్టం బొకండు పిన్ననాంటనుండి, పరమమాహేళ్వరాచార భ_క్టిపరము, 11 

గ్, ఆగమజ్ఞాననిధివి తత్రా వ్రర్ణఖనివి, బహుపురాణజ్ఞుండవు శుభభవ్యమత్వి 

బాలసఖుడవు శవ ప్రబంధ మొకటీ, యనభరింపుము నాపేర నంకితముగ. 12 

వ, అనిన నేనును శుభముహూా ర్హమున నిజాంతేరంగమంగణా యతేనకుమారాచల త్రి పురాం 

తకుం డవచిదేనయ త్రిపురారి కృతిస్వామి గా హరవిలాసం బు ప్రబంధంబు సెప్పం 

దొడంగి యమ్షహో ప్రృుబంధముఖతిలకాయమానం బగుతదీయవంశ ౦ బభినర్మించెద, 18 

సీ ముయ్యే డువాసరంబు లకాలసద్ష ౦బు, జడిపట్టి కురి య6 బర్జను 6 బనిచి 

శివుడు తానొకవృద్ధశివయోగ యై ప్రడ్డియ వై నతన జలజాథీతోడం 
గడు వేడ్క ( జనుబెంచి కొడుకుమాంసముతోడి, భోజనంబునకు విభూతి యొసంశి 
పుత్రు,6 బాకము జేసి బోనమువెట్టిన 6 గుడువంగ నొల్లక పెడము వెట్టి 

గీ, వీరమా-హీళ్వరాచారవీథియందు, నిజముగా నిల్చె నివ్వాని నియతిపరుండు 

వాడు పాత్సుండు గాండె కై వారమునకు,దురితదూరుండు శ్రీచిరుతొండనంబి, 14 

సీ, ఆర్ధర్మాత్ర,ంబున నల్లాడనాథుండు, దానే యొవ్వనికి( గైదండ యిచ్చె+ 

బదకంఫుంబచ్చను బై వేయనచ్చిన, దనుజారి నిల్చె నిన్వనినిజంబు 

అలిగి పోయిన వేంకటాఛలంబున శీగి, కొనివచ్చె నెవ్వాని కుధరధరుండు 

వ్వైకుంరనాథుల డెవ్వనిసేవకును మెచ్చి, యాత్మ సత్కౌారకళ్యాణ మొసం 

గీ, నరంఊభాగవతో త్తముం జతండ కద్దు, డతండువై రాగ్భసంపన్ను (డత డుభునుడు 
పరమవై వ్లవసభ నుతింపరగ6 దగండె, కాంచినగరికుటుంబి ,క్రీకంచినంబి, - "36 

వ. అంధు, 
16 



జ్తీ వారవిలాసము 

గీ, సింవావి క్రమపట్టణ శ్తేష్టుండై న్య సెట్టి జగ జెట్టి పొవాణిసెట్టివిభుండు 

ఘనుడు నగరీళచం ద్ర, శేఖర పదొష్ద, వంద నానందితాత్తుండు వంకకరు(డు, 

క, శీపర్వతసోపాన, స్థాపకుం డగురెడ్డి వేమ జగతీ పతికిక౯ా 

చ్రాపై నయవచి దేవయ, యాపావాణికి జనించె నభ్యుదయముతోన్, 

ఉ, విళ్వజగత్సనిడ్యని వివేక నిరంజనరామగాథణయో 

గిళ్వరపాదసేవకు నహీనదయాగుణళాలి వీరమా 

హీళ్వరచ,క్కన ర్తి. దరుణోందుకళౌధరభ క్లిఫొవ నా 

కాళ్వతచిత్తు మాయవచిసత్కు.లు దేవయ నెన్న శక్యమే. 

ఈ. ఆతతభ క్రిసంపద నహర్నిళముక ఘృతఖండళర్క-_౦ 

పాఠముతో నవూపములు పాయసముకొ గదళీఫలంబులుకా 

న్ఫీతము గాంగ నన్నములు పెట్టును శంకరభ కకోటి కా 

నేతుహిమాచలం బవచిసెట్లికి నెవ్వరు సాటి యిమహీన్, 

17 

18 

20 

వ. ఆయవచిదేవయకు మాణబాంబ యందు (ద్రిపురారి యు తిరుమల నాధుండు జామిసెట్టి 

యు ననుమువ్వురుతనయులు పుట్టి రందు, 

ఉ, ఖుసి మిజకా సురధాణ నిండుకొలు వై కూర్చున్నవో నీకరా 

భ్య'సనంబు న్ఫుతియింనుర* యనచితిప్పా చం దృసారంగ శా 

భిసము త్పాదితతా భవృంతపపన ప్రేంఖోలన సృ కియా 

ఐసరోదంచితసాగ సౌరభరసవ్యాలోలరోలంబముల్ J 

చ, వారివారరాయ “ఫేరొజసహా సురధాణగ జూధిపాదిభూ 
3 వరులు నిజ ప్రథాన మభివర్లన సేయ? గుమారగిర్యధీ 

ళ్వరునివసంతవై భవము సర్వము నొక, (డ నిర్వహించు మొ 

తిరుమలనాథ సెట్టికిని ధీగుణభట్టికి నెవ్వ రీ డగున్. 

శా, చాముకొ వై క్యకులాబ్టినోము విలసతౌందర్యలీలాక భా 

ధాముకొ చానకళాభిరాము నుమనగకల్హారవాటీసు ధా 

ధాముకొ కోమలయామినీళధవళో ర్తంస ప్రళంసారుచి 

శ్రీమున్మానసశై పయోగినిహిత మేము న్నుతింపం దగున్, 

నీ, పంజూబుక ర్పూరపాదపంబులు దెచ్చి, జలనోగి బం గారు మొలక "దెచ్చి 

సింహళంబున గంధనీంధురంబులు బెచ్చి, పహురుమంజిబలు తేజినారులు జెచ్చి 

గోవ'సంకుద్ధ సంకుమద ద్రవము జొచ్చి, యాపంగ నాణిముత్యాలు దెచ్చి 

చోటంగి. గన్తూరిక'టంకమ.లు దెచ్చి, చీని-చీనాంబర శ్రేణి చచ్చి 
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పీఠ ఈ 

గీ, జగదగోపాలరాయ జేళ్యాభుజంగ, వల్ల వాదిత్యభూ దానపరకురామ 

శొనురగిరిరాజదే వేం ద్రు హర్షిహితుండు, జాణ జగ బెట్టి దేవయచామిసెట్టిం 

గీ తము లిద్దఅం6 దనయాబ్ఞ దల ధరించి, యన్నిదీవులం జచ్చులాభార్థకోటి 

యర్థ్థలకు నిచ్చి కీ రిచీవోరి మాడు, నవచ్చిత్రిపురాంఠకుండు వంకాబ్ధివిధుండు. 

ము, తరుణా చీనితేవాయి గోవరమణా స్థానంబులం జందనా 

గరుకర్బ్యూర హీమాంబుకుంకుమర జగిక నూరి కా ద్రృవ్యముల్ 

శరధిం గప్పలిజోగులకొ విరివిగా సౌమాన్ల 6 దెప్పించు నే 
9 

ర్పరి యౌవై శ్యకులో త్రముం డనచితిస్నం డల్చుంజే యిమ్ష్మహిన్ . 

గీ, పండువాఢిల్లిరా ఢాదిపట్టణముల, యధిపతులు మోొళిం దాల్బ్చురత్నాంకురంబు 

లవచి తి త్రివురాంత కొనీతేయానపా త్రీ , సింవాళద్వీపమండల త్నే త్ర, జములు, 

ఊఉ. పిన్నటనాండు సత్క_ రుణం బిల్లలమజ్దేమహా ప్రధాని చె 

ద్దన్నగురూ _త్తముండు తగనక్షరశిక్షుయు డై నమార్ల సం 

పన్నతయుక వివేక పరిపొటియునుం గృప సేసె నర్ధి చ 

యన్నకు నట్టి సెట్టి త్రీపురాంతకునిం దగు6 బస్తుతింపంగన్ , 

ఉ. ధీచతురు వానలు తిర లసెటియు జ =4 "లు లు 
నాచన విళ్వనాధచినమల్లకుమూరులు పీర లాత్మజుల్ 

శ్రీ చెలుపంబు. 7 కొనినచేడియ యన్నమదేవి భార్యగా 

గోచర మే నుతింప నయకోవిదువిం ద్రీపురాంతకాధిపున్ 

pe షస్థ్థ కింఠతేములు, oe 

క, ఆపుణ్యశ్లోకునకు ను, మాపతిపాదారవిందమధుకరమునకుక్ 

ద్వీపా ంతరముండలికా, భూపాలకమాననీ య పురు పౌర్గునకున్ 

క. సంధాభార్షవునకుం గి, ష్కింధాచలపతికి దాన శేళీభరఢా 

రంధర్యనియతమకికి ము, గంధరణాణక్యనీ తిగతిని పుణునకున్ . 

క, మాభాంబొనందనునకు, వాపాగోచరవి వేకవై యాత్యునకుక్షా 

వాబాలనిబుధగం గా, వీ-దీగంఫీర వాక్యవిన్యాసునకున్ , 

, వాణిజ్యచణున కంత్, ర్వాణీసంన్తూ యమానభ్యాసురమతికీక్ 

వాణీనఖముఖముఖరిత, వీణాని క్వాణనిభక విత్వ ఫణితికిన్ 
లా 

క, తి త్రీ, పుఠాంతక బేవమనో , విపులకృపావర్థి తా భివ్భ ద్ధికిం బాండ్యా 

న సఖున కవచిదేనయ, (త్రీ శ ళాంతకునక్సు వితీర్ణ దీశానిధికిన్ 

చమ్మ 
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శీర సు, 
par.) 

పహరవిలాస ము. 
Bree ee 

స థ మా శ్వాసము. 

వం అభ్యుదయపరంపరా భివృద్ధి గా నాచెప్పం బూనినహరవిలాసం బన్ను ప్రబంధం 

బునకు€ (బ్రథమవిలాసం భై నకృతి నాయకుని వాణి జ్య సనంళంబ:)నకుం గూాటస్థం 

డైన కిరాటకుల శ్రోక్టుం డగుచిజుతొండనంబిచరి తృంబు6 జెప్పెద నది యెట్టి 

దనిన. క్షే 

==. క థాప్రార౦ భ ము. = 

గీ, బదరికా కృమభూమి. దాక్పర్యన్మం, దపము సేయుచు నుండె శాంతేత నహాంచి 

శ్రోధసంవర్ధమానతీపోధన ండు, ఫఘనుండు దూర్వాసు6 డనుమహామునిపరుండు. 2 

వ, ఒకనా డమ్మునీం ద్రుండు మధ్యాహ్న కాలంబునల గృతస్నానుం డై పితృతర్చ 

ణంయబు జేసి సంధ్యావందనం బొనర్చి వై శ్వదేవబలిహరణంబులు దీర్చి దేవతౌార్చనం 

బనుస్ట్రి౦చి పర్షశాలవాకిట హవిశ్శేషం జై నవావిష్యనీవారపాయసాన్నం బల్ల 

నల్ల న లేడిపిల్ల లకు మే(ప్రుచుండె నయ్యవసరంబున నంబరమార్గ్లంబునం దుం 

బురుం డను ప్రమభుండు దననితంబినియుం దానును విమానం బెక్కి. హేవముకూటం 

బున నుండీ గోకర్షవాసి యగుదృక్క-_ర్ష భూపణు సేవింపం బోవువాం డయ్యా ళ్ళ 

మంబునడుచక్కీ_ నుండి యమ్య్మునీం ద్రుండు హరిణవత్సంబులకుం జేయు వాత్సల్యం 

బునకు నద్భుతంపడి యంగుళిస్ఫోటనంబు "సేసి నచ్చిట్టమిడికి నాలేడిపిలలు బిటు 
అ ౧౧ లు 

జెదరి చెదరి చేయీక పఅచిన నిది యేమి చప్పు డొకో యని గగనమార్లంబునకుం దృష్టి 

పణిపీ యాదూర్యాసుండు. 3 

శా, హుంకారం బోనరించి తుంబురునితో నోరీ దురాబార నా 

జింక లు క్ గొనంగ నేమిటికీరా చేచిట్ట మ్రోయించి యా 

తంకంబుకొ ఫఘటియించి తిట్టీయపరాధం 'బేను సెరింతు నే 

యింక న్న్మర్తుండ వై జనింపు వహీలో నింకంగ నీగర్వమున్. 4 

గీ, అని శపించిన దుంబురుం డతీభయమున, డీ గ్షనంగ విమానంబు డీగ్ల నుజికి 

యతేనిపా దాబ్బములకు సాష్టాంగ మిరగి, యెంతయును భ_క్టినము డై యిట్టు లనియ, 

క, కరుణింపు సమ్మాశ్సితభయ, వారణ సురాసురకిరీటహరినా యరర్న 

న్ఫురణా మధుకరపరివృత, చరణా యతల్యేంతచాంతిశాంత్యాభరణా, 6 



ప్రథమాశ్వాసము. 7 

గీ, హారిణవత్సంబులకు మిరు కరుణతోడం, బాయసాన్నంబు గుడిపింప భక్తిం జూచి 

సర్వభూతానుకంపకు స సంతసిల్లి, చిట్ట మిడిచితి నిది నాకు. జెట్ట యయ. 7 

న, నీనచనం బమోఘంబు గావున నాకు మ_ర్హ గతం బవళ్యభోగ్యంబు గాం బురాకృత 

ఫలం బనుభవింపక పోవచ్చు నే నాయపరాధం బల్బంబ దీనికిం దగ శివభ క్రగృనాం 

బున జని ,0చునట్లుగా నను గ హించి కాపాంతంబు కృప నేయు నీకృపావిశేషంబునం 
జీ ౧ లో 

కదు గృమ్మరం 'బారిపదపదవి కలుగునందాంక మద్భార్య నీకుంగోడలు, నీపాదచర్య 

సేయుచు. నీయాక్రోమంబున నుండ(గలయది యనిపల్కి-న దాకీణ్యంబు సహీంచి 

యవ్విరూపాతదివ్యాంళ సం భవుం డగుదూర్వాసుండు. థి 

ట్, ఇద్దురవస్థ రాందగినయింతటిత ప్పొనరించినాండ వే 

ప్రొద్దు గుణంబున న్నెగులు వొందిన నేని యనంగవచ్చు నీ 

ముద్దియ నాదుకోడ లిటముందట నానన నెమ్మినుండనీ 

నిద్దుర చేలుకొన్నగతి నీవును గ్రరి రము పొ మ్లి6కన్. 9 

వ, ఆనియె ననంతరంబ తుంబురుండు దూర్వాసుశాపాతరంబులు ప్రే శేష దతీణంబ 

జంబూద్వీపం బున ద్రవిడ భూమండలమండ నాయమానంబును బంపాతరంగిణీ ప్రవాహ 

నదీమాతృ కాయమాొనవిళ్వం భ రా భరితకలమళాలిశి రాముఖపష స్థిక పతంగహాయన ప్రముఖ 

బహువిధ ్రీహ్ భేద సంపత్సంపన్నంబును బంక జాసనహయ మేధయా గస్థానంబును 

వూ స్పిగిరంశిఖరళ్ళం గాటకాఘాటహాటకఘటనావాసవరదిరాజాభిధానవై కుంరవిహార 

శ్రుదేశంబును గామాథ్నీకొతు కాగారంబుకు చేకా మ్ర నాథ దేవదివ్యాపసధంబును నైన 

కాంచీరగరంబున నణిగ్యంశంబు 6 నుద్భవించి. 10 

మ చిబుతొండం డనుపేర వై ళ్యకుల మౌర్టి త్యంబునం దొంగగా 

గతిక ౦రుం దరుణోందుశేఖరుని ఎట్కా_లంబు6. బూజించు నెం 

దజుభ క్తు ల్లను వేడిన నృముదము దౌ లీఎర్యుము న్భృక్టిను 

న్వెఅవుం గల్లి తదీపష్సితార్థ ములు గావించు న్నిగాలస్యతన్. ll 

వ, సత. తిరువెంగనాంచి తుంబురునిభౌర్య యగునప్పతోంగన నిజాంశంబున6 

శాం-బీనగరంబునందు వణిగ్వ్రంశంబున6 గెళికనోత్ర, బున నవతిరించి చిజటుతొండ * 

నంబికి భార్యయె వీరియాలుం డశకుకుమారునిం 2 నాఫుణ్యదంపతు లిరువురు 

సట్కా.లలింగార్చనంబులను  సంతేతేజంగమా రాధనంబులను  గాలంబు గడపు 

చుండిరి. 12 

గీ, కంచిలో నేడువాడలు గలని యుంద్రు,, పశృతిబంధులు సంబంధబంభులునయి 

పొండీసంటయు వై భవప్రాభవములు, తగవు ధర్మంబు గలిగి యు _ర్రమవణీజులు. 13 

వ. చిజుతొండండును బూర్వజన్య వాసనావిశేషంబున దు హార గిరిక న్య కాక రకమల 
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కణాంకితుం డగుటంజేసీ వలయాంకుం డనం ఎ్రనీద్ధి వహించి యేకాన్రునాభు 

నారాగిం చుచు శుద్ధపీర కే వాచాగపరాయణుం డై జంగమ ప్రమ భులకు6 దనమనో 

పంచనంబులేక యేవేళ నేపదార్థంబు వేడిన లే దన కిచ్చుట వృఠంబు గా బట్టి 

పట్టిన వృతేంబు చెల్లకుండినం దిరుబాసగా వర్తిల్లు చుండె నంత నొక్థనాండు, 14 

చ. తమలముకెంపున న్మితు(గుశా(కినచెందిర కావికోఆఅలుం 

దుమికీఖలంబు చందమున నున్ననియొాదలమో 6 దిపచ్చిగం 

దము గరసంపుటంబున నదాళివలింగము నొప్పూమిండజం 

గము చనుదెంచె నొక్కరగు(డు గర్వమునం జితుతొండనింటికిన్, 15 

న వచ్చి యయ్యసపరినున్మథుండు మన్ని థనుధననే వా-హీ వాక సావధానమాననుం డైన 

యాజ జెట్టి సెట్టికి శివుని కారుణ్యం బని దీవించి పాదార్చనాద్యుపచారంబులు గై కొని 

సుఖానీనుం డై యిట్లని మ, 16 

గీ, కంచిం౫రిపాటిగట్టుతూ మున దూమిం, డిక్షుకసము మాకు నిపుడు తెమ్ము 

హరుని చేడు మాకు నభిషిక్కు నొనరింప, వలయు నిక్య మైన వృతీయు గార, 17 

క చేగానుగా('డుచెజకుం, దీంచగెరసంబునల బురారి6 దేల్చక' కుకువ 

న్నాగురు వుపజీకించిన, యాగము మిది గాన నిన్ను నభ్యక్శి ంతున్ , 18 

వ. ఆని కక్నంబునం ధరియించి యాసాజఅపుం గాయలోనిభస్త్మం బిన్చిన వళ్లై యని 

యందుకొని యావై శ్యబృండారకుండు పరమానం దకం దళితమం దని తనేరవదనార 

విందుం డై యిందుధరుండు మనమందినంబునకు విందువచ్చినాండు గరగరగా వంట 

కములు గానలయు నని తిరు వేంగనాంచి కప్పగించి యప్పు డప్పరమభ కుని శుందలి 

భక్తి చిత్తంబునం బొత్తిల్ల నత్యు త్తమవ్యవహారో దా త్తం బగువి త్తీంబు చెజింగున 

ముడుచుకొని పంపాతిరంగిణీతీరో ద్యానం బునం బుంజేఎక్షు వాటంబుల ఘట యంత్రో, 

పొ త్తవాపీ సలిలధారా ప్రనాహసారణీ నేకసంవర్శి తంబు లైనచెజసంగోలలు గొని, 19 

ప్రీ, కాంచిపుర ముపాటిగట్టుతూమున6 దూమిం, డితుకసమ్మున కెన్నిపలయు. 

జేగానుంగాడంగ6 జెజకుదండము లని, గుజుతింప6 గా నూటుకోల లైన 

జాలు బొమ్షనుబుద్ధి సంభవిం చెను మది(, జిఆూతో ండవంబికి సెట్టీపతికి 

నన్నికోలలు జుట్టి యాడక కొసరక, దృవిణంబుమాట వారలకు నిచ్చి 

తే, ముదురుందీవెల బిగువుగా మోపు గట్టి, వాడిపండ్లు బిగించి చేవలంతి యెగిరి 

యె ర్త మో పెర్తరాదయ్యె నెంతయేని, నె_వచ్చు ని నూటుఫుండేశతుభటలు, 20 

ఉ, వెగ్గల మైనమోపు6 గడువీ(కన యె _త్తంగంబోయి ముందట 

న్లాంగ్గతిలంబడెం జెుుట మోమున గుమ్మగ డ్రావిడో _ర్రమం 
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డగ్గణముఖ్యు తోడ నొక6 డై సరి నాచెజకు ల్భరించి తా 

దిగ్గన వచ్చె శంకరుండు దెప్పర మైనవడిం జెమర్నుచున్. 21 

గీ, చెఅకుమోపు వైచి శ్రీమహాదేవుండు, చాయల జూచునంత మాయనుయ్యొ 

నద్భుతేంబుం జెంది యతండు చేజం త్రానం, జెజకుంగోలలాడి చేసె రసము. 22 

గీ పాటితూమున రసము దై వాల గొలిచి, కొవరుజంగంబునకు నిచ్చె6 గోర్కి_ దీఆ 

నాతం డజచేత నున్న చం ద్రార్థమౌళి, కారసంబున నఖిషేక మాచరించె, 293 

మ ఇట వై శో త్తముం గూడి మోచుకొని పుండ్రేకు ప్రతానంబు చె 

చ్చుట నప్పాటను వెండికొండపయి నస్తో కాప్సరోభామినీ 

నటనాలోకన వేళ సి సెమరిచె న్మందాకినీమాళికిక 

ఫఘటీి ముళ్ల న్లిరిరాజనందనకు( దత్కాాలంబ యీార్డో్య్యోద్ధతుల్, 24 

చ ఆనుగవరేణ్య ప్రేంకణము లా దెడు వేలుపులేమం జూచి యే 

చెమరిచి తంచు6 గేళిసరనీరువా మెత్తి ప్కతాప మొప్పంగా 

పీంమగిరిరాజనందన ముహేశ్వరు మొ త్తె మధూళి కాపరా 

గములు కళాంక శేఖరునికన్నులనూ(టను జింగు నట్లుగన్, 25 

వ. ఇట్లు లీలారవిందంబున హీమశై లనందనచేత వేటటుఐడి యిందుధరుండు సురసుందరీ 
సందర్భనంబున నై నకందర్శ్భవికారంబు గామి తేటపడ గోవిందళతానందపురందరాదు 

లగుబృ్బందారకులు వినుచుండ మందస్మిత స్టే రవద నారవిందుం డై మం ద్రగంభీరస్వరం 

బున ని ట్లానలిచ్చె 26 

సీ. కమలాశ్నీ యిది యేమిగాం దలంచితి విప్పు, డర్ధ దేవాంబు నీ యదియ కాడ 

హృదయంబుపౌరువున హృదయ ముండుటలేదె, యేకీభవించినయిరువురకును 

నేభావ మైన నీహృదయంబునకు దాంప, నేభంగి వచ్చు నాహృదయమునకు 

నపరాధళంక యావంత మొనను లేదు, నీచి త్రమన శకెక్కు_ నిక్కు_వంబు 

గీ, తప్పు లేకుండ చేల నెత్తమిమోగడ, విసరి వక్షః ప్ర దేశంబు వ్రేటుగొంటి 

కేసరంబులరజము.6 బుప్పాసవంబు, నెజసె నిదె చూడు కన్నుల నీరు మె, 27 ర్ 
ఏ నామై సెమర్చుటకుం గారణంబు సెప్పెద నాకర్ణింపుము. 28 

==] ఆశ్వాసాంతము, Fa 

4. హాటకగో తృధీర సీరియాలకులోద్వహ 1! చం దృనుఃకలా 

జూటపచారవిందపరిచుంబనమానస | ధ_ర్మశీల | క్ర 

ర్లాటఐరాటఘూర్డర విహార |! కళింగకుళింగమండలా 

ఘాటవిజృంభరూణళళి కాంతివిని రలకీ ర్రిపూరితా, 29 
2 



10 వాఠరనిలాసము 

క. కొమరగిరివసంతనృపా, గమకవివరగంధసారక న్లూరీకుం 
కువుకర్చూరహీమాంభ, స్పృముదంచితేబహుసుగంధిళాలా ధ్య మా, 30 

మాలిని. తిరుమలవిభుచామాధీళ్వనై కా గుబెన్గా 

పరమగరుసపర్యా ప్రౌఢ ౮"మానుజన్నా 

చీరపరిచితలం కాసింవాళ ద్వీపభూమో 
సరసిరుహాభవోరు స్తంభగో త్రాగుగామా. 31 

గద్యము. ఇది _శ్రీనుత్కమల నాభహౌ త్తం మారయామాక్య ఫు త్త వినయవిణజేయ శ్రీనాథ 

నామధే ము ప్రణీతం బై నవారవిలాసంబునందు( (బృథమాశ్వాసము, 



వ. అనధిరింపు మరంతరంబ పార్వతితో. బరమేళ్వకుం డిట్లు చెప్పందొడం గె. 2 

గ్ దీవులం బెల్ల చేశెటిదీవి లెస్స, ఛరతఖండంబు మే_ల్రదంతరముందు 

(ద్రవిడ దేశంబు గ డునొప్ప్తుడానియందు.6, గాం చికామండలంబందు.6 గాంచిపురము,3 

కా, ఆకాం-చినగరంబునందు శివభక్యాచార సామ్రాజ్యల 

శ్మీకంరాభరణంబు ని _రృలవణి శ్ళే స్టాన్వయాంభోధికి 

న్రాకాపూర్జనిశాకరుండు చిజుతొండ శ్షే్హుం డయ్యు త్తముం 

డేకాలంబును బాయ కుండు గిరిపు రీ శ్రీ శొనతూజావిధుల్ . 4 

ఆ ఎందు జంగమ ప పృమథు లె త్తి 'కేమిపదార్థ మెంత యే 

కందువ వే6ండినం ల నత డందటి కాపదార్థ మా 

కందువ యేపు ప్రాణ మిడగా నిడియైన ఘటించి పెట్టు. బూ 

నేందునిభాసన్య వానిసరి యెవ్వండు లేడు వసుంధరాస్థ్రలిన్ . ర్ 

గీ, కలియుగంబునం గళ్యాణకటకనగరి, నాకు భక్తుండు బసువరనాథు6 డొకిండు 

కాంచినగరంబులో వణీగ్వంళనరుండు, నాదుభ క్తుండు చిబుతొండనంచి యొకండు. 6 

వా ఆయ్యూరూ దృసవంశ సం భవుని చేకామ్రాధినాథాంటి కా 

ళయ్యాామండిరనిర్శ్మలాతకుని భిక్షావృ త్తి జంగం బొకం 

డొయ్యం జేరంగ వచ్చి మాశివుని శే డోలాక్చిదం గానం జే 

పయ్యా యితురసంబు తూ మెల డనుచుం ్రూక్థించి సమించినన్. 7 

శా, ఆకే కొ కని భూతి యందుకొని కె వాచాంసంపన్ఫు డా 

సెట్టి శేష్ణుండు తోంటకుం జని రస శ్రీ మాభురీల క్షీకి 

న క్టైయిముల మంచినల్లగెణికు ల్భారంబుగా విర్చి వే 
ల 

కళై నోపు పనీకఠోరలతి కాకాండ ప్ర కాండంబులన్, థి 

3 
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క్, 

క్ం 

స 

తూమెండురసమునకుం దగం, బ్రా మెడుపుం డే తులతిలు నట్రువగ లతా 

దామముల గట్టి నెట్టిన, యామోపుం గదల్పలేక యవశుం డయ్యెన్. 9 

పరల బెండురసంబు గలుగం, గరయం త్రం చాడ నిన్నిఫఘటలు వలయు న 

న్నిరిసాల కాండకి ౦బు, ల్సిరియాలునితేం డ్రై యె త్తలే కున్నయెడన్ , 10 

ఏ నొకండం బోయి యొకవంక నె త్తికొంటి 

నాత డొకనంక నె తె మో పది తేనయ 
లావి లో 

భారమున డస్సి యన్వణిక్పతి సెర్చి 

చేను నపుడు సెమర్సితి నేని చెప్ప 11 

ఆవెమరించుట సుమి, యీ చెమరించుట భవాని యిరి యన్యముగా 

'నీచి తమువ6 దలంపకు, మో చనవ్తులు భక్తకోటి "నేను సుటింతున్ 12 

వలతు నే భ క కోటికి వారిజూక్నీ, లలన యాభ క్షకోటి ము వలచు నాకు 

“భ కిమతి లింగపతి”’ యను ప్రాంతమాట, “నేడు గా. గల్పెచే యలినీల వేణి. 13 

“XK వీ చ ఆభ్ 
అనినం బార్వతి యాశ్చర్య౦ బంది యాసర్వష్టాతి డ దేవా యవ్వీవమాహాళ్వరు 

నాకుం జూడవలమయు6 గంచికిం దోడోోని పోవే యని we నప్పంచ వడ 

నుండు సమాపంబునం గాంచి యున్నపాకశాసనుం గాంచి యిబ్లని యానతిచ్చె. 

పాకశాసన కంచిపట్టుణంబున యందు, నాల్లుదిక్కు-ల యోజనములు మూడు 

ముయ్యేడువాసరంబు లకాలవర్ష ౦బు, గురియింప6 బంప్పు మొగుళ్ల గముల6 

బగభులు చేలు కుంభ ద్రోణములు గాంగల గలదు మాకు రహస్య కార్య మొకటి 

యనిన దత్త ణమాత్ర, నై రాసణము నెక్కి, యమరానతికి నేగి యమర విభుడు 

పుష్కు_లావ ర్తకాది కొంభోధరముల, సంకిలియ లూడ్చి తెప్పించి సత్వరమన( 

బంచెంగాం-చీఫురంబునం బదియు1బదునొ, కొండుదినములు వక్షించుచుండు6 డనుచు, 

సళ్చిమంబున నింద్రచాపంబు వొడిచె, నిండు నెల జూకు బరి వేంమండలంబు 

గగనమార్లంబునందు నాగడప లెగసె, నంబుధరమాలికలు దక్నీణంబు నడచె. 16 

ఊఉటు ముటీమి మూలగాడ్పులు, చటచి విసరం బొచ్చె మదనసంహరు దెస (భ్ 

మేలు గుద్భవిం చెం గప్పులు, గ అఆరవరటు్క్య_రరవరర గ రుని తముటిచెన్, 17 

శ 

తూనింగ లాడ6౬ బొచ్చె6 దివిదూ.6టి ఛ్రమింపంగ( బొచ్చె? బిచ్చుకల్ 

మానక యుచ్చీ గబ్బులు6గు మాటికిమాటికి( గొల్సెం గొమ్మపై 
మాజీ లా 

వాన యవళ్య మింక బహువాసరముల్ జడి వట్టునం చోగికా 

బానికివాని కాడిరి యవారణ? చారులు గంచిలోపలన్ 18 



ద్వితీయాశ్వాసము. 18 

వుం గ్రృహసీద్ధాంతకళావిదు ల్సలిలనతత్ర,ంబు నీహోరరు 

గీ 

వి 

కృహవాసంబున నభ9విథి6 బరి వేపస్థాయి యై యుండుటన్ J 

బహుబాధల్ బడ గల్లు నంచు. దమలో భాషింపంగా గంచిలో 

౫ హా మేధు లయ మంది రింధనతృణశ్లేశంబు చింతించుచున్ , 19 

అనంతేరంబ _ విగళితిశ్ళంఖలాబంభంబు లై స్రుంఖానుపుంఖంబులం బుష్కు_రాన ర్త 

శాదికంధరంబులు కబంధంబులు పారణలు సేసి కొరుకొని చటులతటిద్దండ తాడ 

నంబులం జేసి యోసశేనీనయవి ముంబోలె గర్జిల్లుచు6 బర్జ శ్యశఖాడం బరంబు నంబ 

రంబు6 దోరణకట్లుచుం గొక్కెరలు కెరలి యికుచక్కి_ యల నుక్కడంబు నడువం 
లు 

బౌర_స్టరంబు లై ధారాకదంబంబుల. గోరగింపం జే యం దలతలం దొరయపచినుకులం 

బుట్రుకటావితోడం గూడి పుడమిం బొడముకనుని నెతావి చి తంబుల కాహాదం 
లు అట = ఎలి జాలి య 

బాపాదిం= విద్యున్న టీనటనారం ఖసం భమోచికతేంబు లగు ఫు స్వాం జలివి శేపంబులతి 

బురుడించు చుండ డీలు కొనం బడువడగండ్డ గములు గిరిక టక శిలా విటంకంబులం గ్రేంకా 

రంబు లంకురింప నొండొండ మెండుళొని ఖుండపరశుక ౦" మూలక గోర కాలకూట 

మషీకలంక పంకచ్చాయా చ్చటాపటలంబుభంగి నంగికరించుచు సిక్కేఎశిలీ ౦ ధృ బాంధనం 

బును నిర్భిన్న పథిక మార్గం బును నిరవధికలాంగ లీ ప,నూనధూ ళిధూరదిళశాముఖం బును 

మ లక్ కం నాసాకలును నివిదీసకుసు మ కే సర క రిక రాభ ఛా రాకదంబడంబరం 

(1 త బును నైవర్ష రంభంబు విజృంఫించి కుంభ దోణంబులగ విశక్టంభరామండలం బేకార్డ 

వంబుగా భారాపాతంబు గురియం దొడంగ వెండియు 20 

తటిదఫిఘాతే వేగమున ధారలు జోరున జాటజు చుండగా 

బికిలు పిటిల్లనం బదిలి ప్రేలిపడం వొడంగెం జతుర్షిశా 

తటముల మండుచుం విడుగుతండము కాంచిపురీజకంబు హృ 

అహ్ము క అకు చ్ అ ఆశ త్పుటములు జల్లన న్మఘువపుత్రుని పేళ్లు పదిం జపింప(గన్ 21 

ఊలవడి వొచ్చి కానూశ్నీ ను త్తరించె, నగరితోం కూడ నేకామ్రనాభు ముం చె 

హ్టీగిరినాథు శ్రీపాద మప్పళించెం, గంచిం చెప్పల దేల్నె నకాలవృష్టి. 22 

ఇవ్విధంబున నిరువదియొక్క- వాసరంబులు వెలుఫు లేక పాము చ్రేలం గట్టినభంగి నింగి 

యవిసి కాటివచండంబున సము దృంబు వెల్లివిరిసిన లీలం బిలంబు తెజచినవడువువ. 

బురందంర కిట కాటోపంబునుగండూపదవిహారారం భసంరంభంబును మంయూక ప కాండ ప « 
డిండిచుధ్వావచండిమంబును గచ్చపో తేక హే వాకంబును మినమానసోల్లాసంబును 

నక్నప్ప క్రీడనంబును గర్క ఓకవటనపరిధాటీపాటవం బును ఫఘటియిల్లమిజ్ఞు పల్ల ౦బులు 

సరిగా నంపజూలంబుపగిదిల గురిసి యిరువది రండవదివసంబునందు,. 23 
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ఉ, ఒయ్యన వెల్పు నూపి జడీ నుబ్బరవోయెడు ప్రాణికోటికి౯- 

దయ్యము నె తికోలు తుది దాకగం దూరుపు తెల వాణి తె 
లీ) య 

ల్పయ్యెను నీరు వీథిం బడి యంబుధి శేగె నదీముఖంబునం 

బయ్యర వ్య్మ్లై మేసుములు వచ్చుగ బాాఅ నుదజ్బుఖుంబు లై. 24 

మ. ఎడవె లైపనను లేక పెక్కు దినముల్ హేరాల మై వర్ష ముల్ 

జడి గా బట్టి తీటా లనంగ వెలిచెక౯ా జంరు*సమారంబుతో 

నుడమాగం బఖిలంబు నున్న నయి శాణో చేజనం బొంది పు 
2) చి 

కెద మల బు | ల్క-డుగ ంబడ్డనిశాతఖడ్డమ్ము కియం గన్న స్హ్రై నప్పష్టునక 25 

గీ. కడు మహోత్నాతి మగుచు నకాలస్ఫషి, కంచి ముర్య్యేడు నాళ్లు పరి ౦చింపుడు 
లు ౧ టి 

వెలిచినప్వూుడ యీవీడు విడుచువార, మనుచు. బట్టిరి ప్రతిన బౌభ్ధాదిజనులు, 6 
ఇ 

వ, బౌద్ధ జైన పాబంక లోకాయతిక చార్వాక కాపాలి కొహిగతుూండిక వానప్రస్థ పాళు 

జ జంగమ యోగి ప్రముఖు లగువై దేశికులలో 6 బట్టణంబునం గాపురంబున్న వా 

రందటుం దక్క_6 దక్కినవా రందటు గుంపులు గటి కోలం గొట్రిన తెఅంగున జలో 
లు లు 

పషృదృవంబుం డిట్టువారై మూండామడమేక యంతయుం బుక్కి_టిబంటియెన( దత్స 

జీశంబు వెడలి గండంబులం గడచితి మని గుండియలు నిగిడికొనుచుం జనిరి, 27 

భా, ఆము య్యేడుదినంబ.లందు శివభక్ష్యాచార సంప త్రికికా 

సీమాభూమి యనం బ నీద్దుం డగు నాచిరాండనం వీళశ్వరుం 

జేమా కొంకక పెట్టు జంగములకున్ "కూరాల మిషైన్నముల్ 

"సేవుం బెప్పులగ మో బగలును న్విశ్వాస సప్రార్వం బుగక 25 

చ, అనిళమునుం గుమారసిరియాళుండు నాతనిదాది యైనచం 

దనికయు ధన్యు లప్పరమదంపతులుకా శివభ క్షకోటిక 

యనుపమవృష్టి వేగ కొనియాడుదు లన్నియును౦ దెఅంగులక 

దినములు శేబవల్ దధిమధు ప్రృచురాన్నసమర ఏణంబునకా, 29 

గీ, పంటచెజికులు లేకున్న వ్రాము లైన, వస్త్రములు త్రైలమున ముంచి వహ్నీ(గూర్చి 

సంటకంబులు సండి యవ్యారి గాగ, బెట్టు శినభ క్త కతతికి నంబి ప ప,భుండు. 20 

ఉం బోరున వర్షము ల్తరి యు సున్తతు( డాచిజబుతొండనంబి దై 

వాటడుభ క్తి వెట్టు శినభ కుల కర్ణి జతుర్విధాన్నమల్ 

తారని యొల్పుంబప్పును ఘృతేంబును ది య్యానిపాయసంబులుం 

జాలు బిండివంటలును కర్కు_రయుకా దధి _యుకా య థేచ్భగకా, 8] 



క్త 

వ, 

ద్వితీయా శ్వాసము. 15 

కణకంరునిభ స్తలకుం, జితులొండండు మిగుల భి క్తి సేనుదుకు గడుకొ 

దజచగు పెనువానలలో, నుజునగుకళూటముల మడు6గు లోశము లిడుచుకా, 32 

కత తై కవృద్ధిలబ్ధంబు లై నధనంబుల. గోటికిం బడగ య త్రీనయక్కి_ రాటవంశి కిరీటాలం 

లు టర వాభారం బాొధారంబుగా రీరార్గ ప్రాణవం చనంబు సేయక జంగమ 

(సృమధథుల నారాధించుచు సను లైనయాదుర్దినంబుల నియమం 

బుషదృవంబు నొందకుండం గాపాడుకొనుచు నుండె నిట్టుండ నవ్వాన వెలియుదినంబు 

సంప్రా ప్రంచె. 83 

చ తిదినంబును జంగమ ప పృవమథముఖ్యు6 

మండు మొదలుగ మణి యెంద టీొదవకున్న 

నారగింపనిబాసవాం డగుటం జేసి 

నాడు పుణ్యుండు చిజబుతొండనంబివిభు.డు. వ్ర 

మధ్యాహ్న కాలంబున వీరమా హీళ్వర సముయసిద్ధాంతమార్షానుసారంబున, 35 

ఊ. ధీనిధి సెట్టినంబి తన దేహమునిండ విభూతిమంగళ 

నీ 

గ్, 

క, 

౨ 

పుం జేసి థెతపరిధానము( గట్టి త్రిపుండ్ర, ధారి యె 

చే నమృతాంశుమాళిని వశీకృతభ క్రూ ves ese 

ధ్యానము. జేసి యెంత యును దత్సరభౌవము చనృటంబుగ క, 36 

జలక మాళశ్చి నవీన చం ద్రార్ధమొళికి6, దడి యొ ల్తె ఛభక్త్రమందారమునకు6 

జందశం బర్చించె జగదేకభ ర్తకుం, బున్సుకూలిక లిచ్చె భూతపతికి 

ధూపంబు సంధించె దురితసంహరునకు దీప మిచ్చెను మహో దేవునకును 

చాంబూల మునరించె నంబి కాధవువకు6, దబ్రైణమిల్లె గజదై త్యభంజనునకు 

జంగమౌరాధన క, కి యాసమయమునను, గాని యుపహార మోరానికారణమున 

దేవదేవుని విరిసెజ్జ. దిరము సేసి, వాకిటికి వచ్చె శినయోగివరుల నరయ 37 

ఏచేళభ6 జూాచినం దన, శీవాకీటం బగటి వేళ శివయో గివదుల్ 

వే వేలసంఖ్య లుం డెద, రావేళ నొకళ్లు లేమి యద్భుత మయ్యొు౯. ఏ8 

అప్పు డాళ్చర్య మంది వైశ్య ప్పభుండు, మగుడి లోనికి. జకుదెంచి మంద్రైఫణితి 

నోలతాతన్వి శివయోగియొకండు లేండు, చేడు మొగసాల నిదియేమిమూ6 డెనొక్కొ, 

ముసురుదినంబులందు మనమోసల( బంచటరుంగుమో (దటక 

భసీతవిభూవణుల్ పరమపాపనమూ రులు శె వసంహీ తా 

భ్యసనపరాయణు ద లిరిక భక్తు లచేకులు నిండి డియుం ద్రు క్. 

డసీతసరోరువోశ్షీ యొకం డైనను లేం డిది యేమిదో ద్యమో. 40 
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గి, వీథికై రేగి వత్తునా వేగ వేగ, చేండుమ్యూత్రము కొందటు నియమపరులు 

పాదసరనీజయుగళప్రృసాదమాత్ర,, మబ్బెదరు గాక మనభాగ్య మల్చ మగునే, 4] 

ఐ. అని పల్క్ా తిరువెంగనాంచితో చేను జంగమ ప, మభులం బురంబువీథుల 

వెదకి బేరం బోవుదు6 గాన లింగార్బ్భనములకుం ఏగినపదార్థంబు కూడం గూర్చు 

కొని యుండుమా యని చందనంబును భూతి యు జెందిరయు6 బుచ్చికొని దప్పు 

టంబు గరియించి చిజుతొండనంబి నిజగృవాంబు వెలువడీ యక్కాం-బీవగ 

రమృనందు. 42 

ఉ. అంగడి వేల్చుటిండుల సురావసధంబుల గచ్చపట్టులకా 

జంగిలిసొలలం గణకళశాలల వేళశ్యలవాసవాటికా 

ప్రాంగణభూములందు శివభక్రిపరాయణు( డర్గి తోడుతకా 

జంగమముఖ్యులక వెదకు సంభ్బమముం భయముం దలిర్బ( గన్ 483 

గీ, చ్రైనుసీ తీప్పినపసరంబు వెదకినట్లు, బెరసి చేందప్పిపడ్డసా మ్మ మృరసినట్లు 

wee వాడవాడలం దిరుగం జొచ్చె, జంగమాశ్యేనణార్థి లై యె “శ వవరుండు. 44 

క, వచ్చినవాడకు పచ్చుం, చొచ్చినవాసంబు.6 చొచ్చు? దొచ్చినవో కే 

యచ్చుగ6 మ్మ అం బోొచ్చుం, బచ్చు శినార్చనవకు శంభుభ కుల వెదకన్ - 45 

వ, ఇవ్విధంబునం గంచియెల్లకుం బరికించి యెందునుం గానక కోట వదలి యక్కి రాట 

కుల్ట్తేష్టుండు తప్పుగా నరిగి బాహ్యాళి ప్ర దేశంబున? బువ్వుందో(టచేరున నొక్కు 

పాడుగుడిగర్భిమంటపంబున శతవర్ష బేశీయుండును జరాజ య్ రితదేహుండును బలిత 

పాండుజటామండలుండును రుద్రాక్షమూలి కాభవితే త్రి త్రిపుండ్రాలంకృతుండు నై నిజ 

సయోనుకాూాప యగుగు గుడ్డియన్వ పాదింబు లొత్తుచుండం బులికలొసంబుసూ దం 

బపళించి యున్నయయ్యా వారికి కరణార్థి యగుచు మ్రక్కె-. 46 

ఉ. మొక్కి. కరాంబుజద్వయము మోడీ లలాటమునక సం. మా 
లో 
యక్కొ ఉ మీరు నీముసలియన్వయు నేండు శివార్చనంబు స 

మ్యక్యతిం జేసి నన్ను జరితాద్ధని జేముట యుక్త మంచు నా 

టక గ(గారమాయదోగికి( దటాలు మనం బ,ణమిథినంతీటన్ 47 
లో య 

గీ, నరనీ వ్రాలిగబొమ లె_త్తిపర మవృగ్ధు, తల వవంకంగ నొయ్య నీ ఆలు(గుపడుచు 

నంబి వ చేరకొనంగ+ జూచి, శివువికారుణ్య మనుచు నాశీర్వదించె 48 

క, దీవించి యతేనివవదనము(6, జేవెలు6 గిడి చూచి యేమి చెప్పెదు చెపుమా 

యే వీనుల విన గావున, నీ వొత్తుచు. జెప్పు చెప్పె చేని మహాత్తా. 49 



ద్వితీయా శ్రానము, 1? 

వ. ఆనినం జిజునొండండు కృతాంజలియై యుచై సృ రంబున జీవా మాయింటికి 

శినార్చనంబు సేయ దేవియు నీవును విజయముచేసి మమ్ముం గృ ళార్థులం జేయ విభూతి 

యందు మనుట ను. 50 

నీ, నివంళ మెయ్యది నీనామ మెటింగింపు, శివ క్తిసరు యదీక్న్షీతుడ వౌదె 

పెండ్లాము నీకుం జెప్పినయట్లు సేయునే, కులము సంతానంబు గలిగి యున్నె 

కూడునీరకు నింటం గొద అేకయుండు నే, యడీగివయర్భ మీ ననువుపడు నె 

యెదిరివా ఖండించు టిడి దెప్పరముసుమ్లి, జలగజంపులు బోగిజంగ కొలము 

గీ లడిగితిమి గాని యెవ్వండ వైన నేమి, యొ గాఖితమీకు గా విన్ను నొరయ చ్చేల 

శై వవిర వృతాచారసాహసుండు, తనయుం డొక్క_ండు గల్ల నాపనికిం జూలు, ర్ చ్చ 
వ. యీవృథాలాపంబుల. బనియేమి నొమశళోరధంబు వినుము, ౧2 

వీ, ఏండుగాలం బమ్యె నేకు నిరాహార్శఘాోర వ్రతంబు6 గ కొన్నవాండ 

హరుని నుద్దేశిం ఏ యమ్మహో వ్రుతేమున, కుద్యాపనంబు పహాపవోర 

మయ్యాశపళువు రన్యం బేది మునుగాదు, నరుండు కావల మం నన్నరుండు హాహ 

ణకు త్ర వై శ్యసంతతులలో నొక్క_. డౌ,వాండును గడుం బిచ్నవనయసువాండు 

గీ, రోగళంకావిహీనుండు రూపసి మును 

వానితలి యు దండి యు వడుగు నేసి 
య + 

పాక మొనరించి వడ్డంప భవున కొనలి 

కుడుతు నాస జ. నీవు నీకొడుసం గుడువం 53 

నః ఆనినం జిజుతకొండవంవి మహాప్రసాదం బయిశ వైళ్యకులసంభవుండ తిరుకచ్చినంబి 

సంబంధబాంధవుండ నాపేరు చిటుతొంశనంబి యండు, శివకు లకుం బాద చర్య 
నో. అటి 

సేయుచుందు ర్4 

గీ, భిక్తు డే వ్రతంబు పట్టు నావ్రృతీము పా, రంబు6 బొందల జేయు ప్రృతము నాది 

యీ ప్రతేంబు నాకు నెప్పు డొడంగూడ, దప్పుడు తిరు బాస కునఫఘుదచరిత ర్ర్ 

ప, నీయానతిచ్చివ ప్ర కారంబున నయ్యపహారంబు సేయించెద విభూతి యందుకొనుము 

మాయింటికి విచ్చే ము మభ్యంగనస్న్యానం బవధరించివయంతలోన వంటకంబు లాయి 

తంబు లగు నని ్రారించిన, 56 

శా మో మడ్డం బు గదల్సి మోరకుండునుంబో లె న్నివారాధకుం 

డామానాధికుతోడ నిట్లనియె నయ్యా వృద్ధ నే నీవవః 

ప్రామాశ్యంబులు విశ్వేనింప నతిదూరం బాంతీవచ్చె నీ 

రామారత్నము కాదు కూడ దనినకా రా౯ జాల నీచోటికిన్. 57 

తి 
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చ, 

ప 

౪ 

వహారఠరవిలాసము 

ఉదరమునకా భరించి ప్రసవోద్భవ వేదం బొంది పీమ్మటకా 

ముదిముది యైగపీత6 బడి మూత ముకం బడీ లజ్జ వండుగా 
(UU 

నదవద యైనళిల్లికిం బ్రీయంబొ సుతుండు వృథాఖిమానదు 

రు డగుతం డ్రికిం బ్ర మాడా మానసవీథి( దలంచి చూడుమా, 59 

ఇంతకు. గతం బింతలేసివిర మా హూళశ్వరఘాోర నృతంబులు నీవు చేసిన యవిలేవు పుత్ర, 

న్నేహంబు సామాన్యంబు కాదు నీవును నీఫార్య మును విచారించుకొ నునది యిక్కా- 

ర్యంబు మికిడ్డకును సమ్మకేం బగు నేని, 59 
ది ఖీ 

అంధునది భూతి దొలుత నీయను6గుభార్య, యందుకొను వండ వీవు నవంతేరమున 

నాలుమగండును నొకకుత్వు కైవం గాక, యిట్రిధర్మంబు మిన్నక రేల కలుగు 60 

మ్ రిద్దలు సమ్మతించితిర యేని మ పాంతవ్యుం డగునక్కు_మారుం డి క్కా-ర్యంబు 

నకు నెవ్విధంబున నొడంబడు వాడు 61 

నీకు జంపగవచ్చు. బో నియమనిశ్య౯, దల్లి కోర్వంగవచ్చు. బ్రో ధే ర్యగరిమ 

మాకు భుజియింపవచ్చు6 బో మనసుతివుటం, జిజుతవానికిం జావు దుస్తరము గాని 

ఫొ డయినట్టిచి త్స మొకపాటున నిల్చ్బం% మాటీశూటి క 

ట్రాడుచు నుండు6 గాన తనయాత్శయానుం దన కిట్టి జౌ ననం 

సూడునొ కూడదో యొదిరికోర్కి యెజుంగుట యెట్లు కుట్టియా 

చూడంగ దోసకాయలె విశుద్ధయశ్ ధవ యన్యచి త్తముల్ 63 

శినధ కుడ యిదికొని య, య్యు విదకును విభూత3ి యీ పృయోజరమయునకై 

యవుగాక కంకి శేగు మ, నవలంబియె కంచి నీకు వడు గామడయీ 64 

. ఆనినం దిజుతొంసండు నిజాంతిర్లతేంబునం దనభౌర్యకుం గలశివభ _క్రివిశ్వాసంబులును 

జంగమారాధనని య మనిష్ట ముం దవయానతి దొంటమియునుం గుమాంసిరియాళుండు 

నటివాండగుటయు సిలీంగి ము నాళివయోగితో నవుంగా దని యు తర ఘృత్యు త్తరం 
లు వక ఇ ఎవి 

బులకు నెట్టుకో'నం జాలక ఛందోనువ ర్రనంబ మహా పృసాదం బని "కుతం డిచ్చు 

విభూతి యందుకొని నిజమందిరమునకు వచ్చినంత, 65 

ఇంటిలోనుండీ వెలుపలి కేగుదెంచి, యంగనారత్న మగుతిరు వెంగనాంచి 

భర్తముఖరాగ మోశీంచి _ప్రమగ మొందె6, గాలమున నెందుశివయోగి గలిగె ననుచు, 

చిజటుతొండనంబియు(౬ నాబించాధంకు శివయోగి సం, భ్రమించుటయు దిద్వ ల)తచర్యా 

ప్రకార౦ంబును నాదిమధ్యానసానఐబు€ దెలియం చజెప్పుటము నయ్యింతియింతీ ను 

మినిమింతురాలుగాకి మునిముసీనవ్వు నవ్వి మనక్ రీ రార్థ ప్రాణంబులకుం గ రలు 

శిపయోగీళ్వరులే కాక నుటీ యెవ్వరు వారిసొమ్థులు వారికే సనుర్చ్పించు బది చును 

నొకదొధాపనియే యెబు విశేషించి. 67 



యి 

ద్వితీయా శ్వాసము. 

=, వలచినయీని నబ్బువనవంద్యు నకు నృివయోగి నేతకుకా 

బొలకయి గారవం బయినఫు త్రకు. డొక్కు.(డ యేల మాంసముకా 

పలముగ మిరు చేను నగువారమె కామె విభూతిం. చెం డిం 

బలుకులు వేయు నేటి కలభ క్రుని నేమము పార మొందుతిన్. 

19 

68 

ఆనిన( దదర్థంబు నిశ్చయించి చం-నికకు నవ్వ్రుత్తాంతిం బంతయు నిటీంగించి 

మువ్వురు “నేకోద్యోగంబున శివయోగికిం బరిచగ్య సేయువా శ్రైర. చిజుతొండం 

డును శివరోోాగిం దో జేరం జవియొు నటరకు6 బూర్వంబునందు. 

కపటపుమాయజబోగి యగుఖంసశశాంకధరుండు సృద్దశే 

ఎపుందనయహాపు వీడి వెలిదక్కిన యుండగ నొండుహాఫుతో 

నపగతవోషు.6 డై నసిరి యా ళకుమారకుం డొజ్జయింటిలో 

తీపి పఠియింపంగా వది. జలింపంగ6 జేయుకుతూపహాలంబునన్ 

వచ్చి చూచిశంత 

వం రీాత్తభు ఈ - - హూ_స్తగ్భవాతేఫు స్తక మువందు లిఖిం చిన యట్టి వీలకేం 

శ_స్తవము న్చరించుదు ఘు౮ంబుగ ధీగుణవై భవోన్నతుల్ 

వి స్తరిలంగ చాలకులు వేవురిలో సిరియాళు. డుండె న 

భ్య సలిపి ప పృపంచుఃడు గృ హంబులలో నుడు 5 దాకై వడిన్ 

ఆజటాధారి న నరుగుదెంచి, తెనకు సాష్రాంగ మెంయి తాత్పర్య ముస 
కేలువమ్ములు మొగియించి కెలన నూ, చిగ్నాముద్దులనిరియాళ సెట్టి కనియె 

+, అన్నా యీచిజబుతొండనంవి యనుపాపాత్తుండు మితం డి,యేీ 
యో 

త్ ped మా యన్నిర్భాగ్యుండు బో గి కొక్య_రునికిక్ హాలా వదోన్నాదికిక 

నిన్నుం జంపి మయహాళహారముగ పండింపంగ నున్నాండు సం 

పన్ననస్నేహముతోడ నీకు నెతంగింపక్ వచ్చితిం జెచ్చెరన్ 

కడుపున బుట్రిశకూరిమి, కొడుకు న్ఫుకుమార మూ ర్టి6 గు లపర్ధనునిళ 

మెడం గోనీ చంపీ నంజుడ 6, గుడుఫులబోగులకు6 బెట్టుట్రాకులు గలశే, 

దానవుడు గాకవాం డేటితండ్రి చెప్రుమ 

చెక్కు నిండీనసస యొల్బ్ము. చిజుతవాని 

బత్తుల డొక్క (డు మథుపానమత్తుం డగుచు 

నిన్ను వేండినల జంపంగ నిళ్చయించెం 

69 

70 

71 

74 

75 

78 
“జీవన్ఫద్రా ణిపళ్యతి" యను వేదవదనం బవలంబించి రెక్క. డి శ్తీనిం బోయి యో టోరి 

తప్పించుకొనుట నీకుం గ ర్హవ్యంబు. 77 



(0 వారవిీిలాసము 

చ, ఆనవుడునుం గుమారసిరియాళు.డు వీనులు మూసికొంచు నో 

యనఘచరి త్ర, నీకు నిటు లానతి యీం దగు నయ్య నీకల గా 

దని పబుకంగ నాకు భయ మయ్యెడు “గాక పరార్థ మెతనూ6 

ధనము వ్యయింపం గల్లుట కదా జననై కఫలం బెటింగినన్ 7 

గీ, ఎజుక భాలనివా€ డందుమే దధీది, నల్పబుద్ధాలె మేఘవాహనుండు శిబియు 

డర “బరోపకొారార్థ మిదం శరీరి, మనెడువాక్యంబు వినవె సంయమిపరేణ్య. 79 

నీ, అధ్రువం బై నమలభాండ మైనదేహ, మన యనోోపకారార్థ మైవ్యయించి 

ఎప విమలంబు6 గల్పాంతేర భ్రు వము నైన, క్రీ ర్హికాయంబుం గైకొంట కార్తి యేల.80 

వ అనిన జటాధారిజంగమ ప్రమథుండు వీడు చిబుతోండనంబికం కు నధికుండు వొ మ 

నుచు మగలి పోవువాండు వెండియు, 81 

గీ కపటమారూమహోనాటక ప్రపంచ, నూత, ధారుండు చిలుతొండసుతున కపుడు 
న్ 

మూర్చ రప్పించె హరు డందు మోసపోయి, య క్షరాచార్యు డును భయమందనలసి, 

ళా నోర న్నుచ్చిలి గమ మై పకక గన్ను లార కాబింబసం 

చార వ్యా ప్రీ నధభకకరింప క నలు గెంపీంప గీ 

వారింధ్ర్యంబున ఫర్ధృరధ్వనులు తీవృన్ఫూర్తి వర్షింపంగా 
సీరాలుండు ధరిత్మిమోం దం బడి మూర్చిల్లై న్నిరాలస్యతిన్ 63 

క, మోహ౦ధకారధారా, వ్రూపహామున సిరాలు సెట్టి యుసు బుడుగుట నుకా 

హాహా కారధ్వనికో, లాహల మచ్చోట గురుకులంబుర6 జెల్యగన్, 84 

నీ, పృణుతపంచాక్షరీమం త్రృపాంళ క్తి, ఫాలమున దేశికు.డు భూతి. బ్రాముట యును 

గృమ్మణను మూర్చ చెలిసె సిరాలసెట్టి, భక్కులకు భస్తృమే కదా ప్రాణరత్ష్న కర్ 

వ, ఆంతే నక్యుడ 86 

సీ చిలుతొండ. ఇఆావృద్ద కపయో గివుంగివుళ్న ద్రబలకుష్ట వ్యాధి బాధితాంగు 

వీంప్రమింద ధరించి వెనువెంట గుడ్డవ్వ, కోలూందికొని రాగ గహార్చుకొనుదు 

బూదిబొక్క ణలాతేమును కమండలువును, బులిక ళౌసము6 గరంబున వహించి 

న శఈరణీయు లెదురుగా కంల నేయుచు, నొయ్య య్య సందడి కోసరిలుచు 

గీ, చంద్రె శేఖరి భూలేళ శర్వ రుద్ర, పార్వతినాథ ళంకర భవ గిరీళ 

కాలకంధర హర కాలకాల యనుచు, వచ్చె నింటికి జనకోటి యిచ్చగింపం 87 

మ, మహి నూహింప6ంగ నింతభాగ్య మొకొ యామ్నాయాంతనిద్ధాంతవా 

జ్ర పిాళాకుంతలమొ క్రికాభగణమ.౯ మందాకినీ శేఖరుం 

గుహూనా ఖై రవు యోగిపుంగవుని భరుకా రో జమార్దంబునక 

పహియించెం దనవీ౭పునం దిరముగా వైశ్యుం డనాలస్యతన్, 88 



ద్వితీయా? ఇ్వాసము. 

ఊఉ. ఇంటికి జెచ్చి యోగిపర మేశునకుకా వణిజుండు తౌను వా 

ల్లంటియు భ_క్తియుకొ భయము గౌరవము న్వినయంబు నాత్తలో 

నంటుకొనంగ నపు ముసలవముకు సెతేము కమనూనె మె 
టి చీ ర ఆర్టీ a 

నంటి నలుంగుతో జలక మార్చి యొసంగిరి థాతవ స్తిముల్ 

91 

89 

వ, అనంతరంబ యే కాంతగ్భహంబుశ సరో్టపచారసంభార భరితంబు గా దేవతార్చన 

కుం బెట్టిన నయ్యాగిమదంపతు లిరువురు శినప్రూజాన్యాపారంబునం (బృ్రవ ర్తిల్లుచుండి 

రపూడు శివాజ్ఞూవళంబునం జేసి 

ఉ. పలియదోటనుండి యెలపాసెము నడ్చు_లు జక్కిలంబులుక్ 
aa) 

బెల్ల పుబచ్చులుకా సెనగ బేడలు. జిమ్తిలి నువ్వుటుండలుక 

జెలుగ నంభివియ్యములు పెదతకంబుం ,బియంబు నొప్పు మే 
mn లు లో 

నల్లునకుం గుమారశిరియాలునకుం గొనితెచ్చి రరి లీస్ 
య = 

వ, అంతి, 

జ ఇ న్ జు త్ స్రీ, ఫాలపట్టిక యందు భస్మ తృీపుం డృ్కంబు6, గర్జ ంబులను రాగికముదోయి 

కరమునం ది త్తిడికంబంపుగం కేయు, ఘునకుచం బులమి6ద6 గావిగంతి 

కటిమండలంబున6 గరకంచుంబుక్టుంబు, మడంచి కట్టిన మేలినడిమిక ట్టు 

శీలుయదామరయందు గేదారవలయంబు, జడకచ్చుమోంద6 బచ్చడపఫు (గండ 

గీ, సంతరించి పదాజువర్ష ములవయసు6 , బచ్చిబా లెంత రాలు తాపసపురంధి) 

నంబచిభామిని6 దిరువింగనాంచి. జేరి వాలువోయిం పు. డ్ల పాపనికీ ననియె, 

ఉ. మక్కు_వ లేంగి నెయ్యపు(గుమారునిం జంపుట కంతరాయ మై 

శ అగ ఆః యక్క-టికంబు పుట్టుటకు నల్లన వచ్చి భవాని య తీర 

దక్క-టిమాయబజో గెతవిధంబున బిడ్డకు బాలు వేడ నా 

యక్క- ముం బోసె నెల్లసమ యంబులబోలె నిరాకులాత్మ యె. 
౧ ల దా 

గీ, పాలు వోయించుకొని యాకృపాళుమూూర్లి 

భూలినాంచారి పాలింజ్ఞచూచుక ము లు 

పాలచేంపున గిలిగింత వాయిటయును 

మెతమె తన నజచేతి నొత్తుకొనుచు, 
జలే అావీలీ అజ 

వ, తిరువెంగనాచితో నిట్లనియె. 

మ, పజ లెల్లం బురి€ (గృంత్నేక్కంతేల మహాోపాపంబుగా బల్కె.డుళ€- 

నిజమో కల్లయొ కాని మి రట కడుకా ని స్టంళభావంబునక్ 

నిజపుత్రు న్ఫుకుమారుం జంపి యొకదర్థి ర్వాణికిం బోగిళీ 

న్భుజియింపంగ నొనర్చువార టిది యెందుం గల్లు నే యిధ్ధరన్. 

(౮0 

91 
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94 

ఓర్ 

97 



22 

క 

వాఠరవీలాసము 

జోగులు కపటోపాయ, ప్రాగల్భ వ్రంబున నిధానవనశీద్ధులకై 

యేగతుల నైనం దిరుగుదు, రోగిరముగ సుతుని. జంపు టుచిత మె మోకున్ . 98 

ఆవగింజంతభూతి మై నలందికొనిన, వెలంది గుమ్మడి కాయంత వెల్తే పుట్టు 

గబకటా యెట్లు తీనబుద్ధి కాటం గలియ, నిసువు( జంపంగ6దలంచెనో నీమగండు 99 

కానండు గాక కన్నులు, దా నేమిటివాండు నీదుళనయునిం ఇంపక్ 

మానవతీ *మగవాండో, మానో” యనుమాట నేంటిమాటయొ చెపుమా 100 

ఆనినం దిరు నెంగనాంచి యక్క పటపుంజంగము దేవిళూటలు వినక నిర్వికారం బెనయా 

కారంబుతో నమ్మా శివు( డన శివయోగి యశ భేదంబు గలదే కరణార్థులయర్థ ప్రాణం 

బులు శివాధీనంబులు శివుండు కర్త శివుండు భోక్త యీ యర్థంబునకుం బింతింప 

జీల నీకుం దడవయ్యెడు బాలెంతరాలవు చన్నులు చే(ఫుచున్నివి బిడ్డ యింత కెంత 

యలమటం జెందునో పాలు వాలుగ దా యెప్పుడు మాయింటికి వచ్చుచుం బోవుచుండు 

నది నిండుకొని యుండు మని కేలదోయి ఫాలంబునం గీలుకొల్సి సముచితవ్యా 

పార ౦బులం బ్రవ రి రించు చుండం జంకు గానరాక పార్వతీదేవి చు నటనుండి చని 

యంతేర్థా నంబు సేసి నాసమయంబున. 101 

వేర సంచి చిజుతో “ండ సెట్రి యంత, యింతి తిరువెంగ నాంచితో నిట్టు లనియె 

నొజ్జలగ్భృ నాంబునకు( బోయి. యుత్చ్పలావ్నీ, వడుగు సేయంగవలెం దీన వాని దెమ్లు. 

. చెలువ కుమారుని న్వడుగు సేసించేతడి యాజకుండం గా 

జొలుపెసలారంగా నిరుగుపొధ్దులవారిల భాగ్య సంపదల్ 

తు మభివృద్ధి. జెంద మనకూరిమినందను( బెండ్లి సేయంగా 

పలయు ననంతరత్షణ ఏ వై భవ మొప్పంగ ము క్రిక న్యతోన్ 103 

ఆని; నామెయు నట్ల కాక యని యాచార్యగృ హంబున విద్యాభ్యాసము( జేయు 

చున్నకుమూరునిం దోడొ్క-ని వచ్చినంత 1౧4 

.మంచిగ మేనయ త్తలు సమాదరణం బడరంగ( బెట్టి పు 

"క్రెం చినమంచిభక్న్యుము లు తేనియ నేతను ముంచి ముంచి భ 

వీంచుచు దల్లిం దండ్రి (6 దనచిన్నిక రాంగుళి వంచి వంచి యూ 

రించుచు నిచ్చ మోజ(౫6 బరీంచెం గునూరకుం డింటీముంగిటన్. 105 

అనంతరంబ 106 

జడలయల్లిక యూాడ్ని సంపంగినూనియ(, బిన్నకూ(కట్ల బొబ్బిలంగ నంటి 

గోప్యదేళంబు సంకుమద దృవంబున, నయమూర నుద్వర్హనంబు సలిపి 

గప్ప గొజ్జంగ నీరుపోనీ నూలీనకొ" త్త,చిఆుంబంతి పసుఇ్రులో చేప నలంది 

క నూరి ౪ బోొరపినగంధసారంబుతో నీకా యయెరువున జిడ్డు విడిచి 



ద్వితీయా ఖ్వాసము. 28 

గీ లేటకులివెచ్చనీరుకం దీర్భమాడి, వేణి యాటార్చి సురపొన్నవిరులు ముడిచి 

మడు6గు గట్టి కాటుకయికి తొడివి పూసి, భసిక రేఖా త్రి, పుండ్బంబు నొసటం దీర్చి, 

వ. కయినేసి కువూరునిం గను6 గొని జవనీజనకు లిట్లనిరి, 108 

ఊ శ్రైరనయోగి కొక్కనికి. 'బాశుపతపితచర్యతీరునం 

బారణక_ నినుం బలలపాకము గా నొనరించి పెట్టుచు 

న్నారము భోజనంబు ప్రీయనందన నీ హృదయం౦ంబునందు సం 

సారము బాయ జూలనివివారము లేదు గదా యొకింత నున్ 109 

వ అఆనివం గుమారశిరియాళుండు 110 

ళా సంసారభృమ మించు కేని మును మత్ఫౌ పంతేంబునక్ లేదు మా 

వంశం వీపరిపాటిదే యుడుళండీ వై క్షబ్యసంభావనల్ 

మాంసాహారము లయ్యెదకా శివునకుక మాయానుహాయోగికిక 

® ఇ పీంసాశ్లేశము మాను6డీ గురులు మోళే మిము బ్రార్సిం చెదన్. 11] 

వ అని పక్క. నప్పుడు. 112 

గీ, చాన నియ్యకొనినసత్సు తృకువకును, జంప నియ్యకొనినదంపతులకు6 

దారతిమ్య మెద్ది వీరమా-హీశళ్వశా, చారసమయ మార్చగా రవమున 113 

వ. ఇవ్విధంబున మువ్వురును జం వని కాఫుర స్పరంబుగా నేకనిశ్చ చ లయిరి తదనంత 

రమున 114 

నీ, చన్నిచ్చుచాగున జనయి తృినొడలపై 6, బసి బిడ్డం బన్వళింపంగ( బెప్పై 

జందనిక తనహ స్ప ప,ణాలం బులు, (కింద వంటుక సంతరించుకొనియె( 

జిన్నిబుస్టల లే6ంతచిణుతనన్వు వెలగ్పు, శిరియా లుండు మొగి డ్చె6 జేయిదోయి 

చిబురొంకనంని కొ, మెజు. గారుచురక తి, వాఃడిగా నూజుచు వంక దీశ్చి 
ల ళీ లవ 

గీ. నేక మై యట్లు మువ్యురిహృదయములును,గుంద కానందవారిధి కుందు. చేలె 

గురులు మువ్వురుకు. గుమారవరునితోడ, నేకవాక్యంబుగాం ్రీతి నిట్టు లనిరి 

మ, మది కంకింపకు మన్న మావలని క్రేమన్నే హ వాత్సల్య సం 

పద వాటింపకు మన్న నాలుకరుదికా బంవాక్షరీవుం ముం శ్రీ 
బదిలం బొప్ప6 బరింపు మన్న పరమ బృహ్యార్ధసం సిద్ధి యి 

జ్యా § య్యిది సు మన్న యనుంగునందన శిగాలా వీర క్రై వవృతా. 116 

ఉ నంబి శివారము న నసునమిక శంక యొకింతయేని చి 
థా - వమా 

త్రంబుగుయందు తేక ననితామణియూరువుం దాపుం చేసి తీ 

తుం బగుక త్తి మోప మెడ గృ నం ద్రెవ్వి నమళ్ళివాయమం 

(ర్రంబుం బకించుచుం డెను ళిరాలుశిరంబు వసుంధరాస్థలిన్ , 117 
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కందక గా జావాఆక వికారము దప్పుక మందహాసని 

> గ ఇ స్యందము చెక్కు_టద్దముల జూజక నెమ్మది ని దృవోవున 

ట్లందము నొొందె ధార్తి శిరియాలకుమారునివ క్ర చంద్రు డా 

నందము నొండె నప్పు జెలనాంగమనంబును భర్తచి త్రమున్. ns 

పన్నిదం బాడి గెలిదివభావ మొప్ప, నప్పూ చక్క-౦గ6 దీర్చిన యనువు మెజియ 

సతి యు బతి ముకు గారంపుసుతు నధించి, వరుస నడపిరి విర శై వ్యవ్కతంబు 119 

మిరియము నుల్లి ముక బసువు మెంతియు నింగున జీరకంబు ఈ 

ర్క_రయును జింతపం కుకు గరాంబువు గమ్మని నేయి తై లముకా 

బెరు(గును మేళవించి కడు బెక్కువిధంబులం బాకశుద్ధి నం 

డిరి శిరియాలునిం గటీకిడెందమువం దరళొత్సు లిద్దణున్ . 120 

కవుగాం గాంచిశకటుకంజుళను, నీరు వెళంగ నొ తి నేత వేంచి 
శ లు య ౧m — 

చక్కు-€గా దజిగినసన్నమాంసంబులు, పరిపాటిమై జుజ్జుంబదనువండి 

మూల్లు కొములతోడ ముదక గా కుండంగం, జూందుసేసిననల్ల చారు గాంచి 

వల యునసంటారాలు వడియాలు బలియించి, దళ మైన కొవ్వుతో దాలంబోనీ 

షడ్రసో పేలతేములు గాంగ జతురభంగి, నమృతపాకంబులుగ6 జేసీ రాక్షణంబ 

సెట్రి శిరియాలు వంళాబ్ధికీతక రుని, సతులు తిరువెంగనాంచి ము జందనిక యు, 

నానావిధ పాకములుగ, నానాలుగ 6 జేసి యపుడు నాల్గువిధములక 

బో నాముదొంతి6 జేర్చిరి నూశాస్తసమాను6 డైన సుతు శిరియాలుక. 122 

నిగనిగం గాం దోమి నింకుబోంమువొం౨, భోజరళాలలో6 బొసంగ. జేర్చి 

చెలుప గొజ్జగనీటి చేపట్టు గావించి, పాటించి రత్నకంబళము పజచి 

శ ఆళ్ళ నా ఆస దేవతార్నకు ధూపదీపాదు లొడంహర్చి, కప్పురంబున మ్రుగ్గు గలయం బెట్టి 

యెడమగిక్కు_న రాగిపడిగెంబు ఘటియించి, ౫రగతో విమలోేదకి ములు డించి 

యతిన సర్వాయితిం బయ్యె నయ్యా గారి, కారగింపంగ నవసరం బనుచు6 బలుక 

సెట్టి తో డెచ్చె జంగమసిస్ధవృద్ధు, నంధురా లగుముదుసలింకువ్వతోడ,. 128 

శ్రీపాదంబులు గడీగెను, శీపొదోదక ము గోనియె. జెలువయు( చానుకొ 

వ్యాపారిసార్వభౌముం, జాపరమతిపన్వి నునిచి యర్శించెల దగకా, 124 

అశరంతరంబ చిగువు ముదువుకుం గాని నిడుపు వెడల్చుం గలకదళీపలాశ ౦బుండిమి 

యాలరియ( బుచ్చి పజిచి యుపకింబునం బ్రమాళించి ముప స్తరించి పాయసావూప 

నూపవుం డ్రేతు ద్రామూగో శీర మధుకర్మ_ రాభ్ళు తవధినసా వలీ కాక పాక శిఖరిపానకం బుల 

తోడ గారాఫుంగొడుకుపాల మేలోగిరంబుతోడం గూడ భరిత భో జవం బు గా 



ద్వితీయా శ్వానము. 25 

వడ్డించి గ్రుడ్డియవ్వకు సై త మట్లచే సమర్పించి దేవ! భక్తవత్సల! శివయోగీళ్వరరూ ప! 

విగూపాక్ష! యమృతాసోరం బారగించి రకశ్నీంపు మని చిజబుతొండండు భార్యయుం 

దానును భ క్రి తాత్సర్యవిక్వాసపురస్సరంబు గా నమస్కరించిన, 125 

ణా, భె రనయోగి రాజు పసిపాపనినంజుడుంగూరలందు లో 

నారనీ చూచి మ స్టకమునందలిమాంసము లేమి గాంచియీ 

నీరసమాంస మీటికి నణిగ్వర! ఫు త్రునియు _త్తమాంగముం 

గారలు సేయ వైతి వివిగో నిజపు తృనిసర్లమోహాముల్. 3 126 

గీ, కటకటా! మావృతంబు భగ్నంబుం జెండా, నేటిపారణ మిది మాకు నేటి కింక 

నుత్తిమాంగపుమాంసము నుజ్జగించి, యేల యధమాంగమాంన మే నెటు భుజింతు. 127 

వ, అనిన విని చిబుతొండండు భయంపడి వెలవెలంబాటుచు( దిరువెంగనాంచి వదనం 

బాలోకించి యింక నె ట్లనినం జిట్టమిడుచు నంత దలకాయపాల మేలోగిరంబు 

ముందటం బెట్టి చందనిక యిది యేను మొదలన బెకందకాం డకృగుయోగిబృం దార 

కులచందం బెటింగికదాన నగుటంజేసి పాకంబు జేసికొనియున్న దాన దపన్వి 

చిత్తం బేపాకంబునుం బొందకుండ వడిం చెదం గాకని యట్లుచేసిన నక్కు_హానా 

భై రవుండు వెండియు, 128 

గీ, బంతి నీ వారగింపక పరమపుణ్య! నాకు. జేయాడునే భోజనంబు నేయ 

నొకండు భుజియించు బెన్న6డు నొప్పు ద నెడు, వేదవాక్యార్థ మన్నదివినవె వెపును, 

వ, మటియు నొక్క_భోజననియనుంబు కలదు పిన్నవాండు బంతిభోజనంబు సేయక 

కూడు నోటికిం బోదు మగబిడ్డండు లేనినిర్భాగ్యునింట భోజనంబు 'సేయంగూడదు 

నీకుమారు నాబంతికి రప్పీంపు మారగిం చెద మనవుడు. 130 

మ, మొదలం దేవర యానతిచ్చితిర యేముం జిత్తమం దెంతు మ 

యది నాకుంగొడు కింకనుం గలండె వాం డాడంగ చవేంచేసినే 

చదువం బోయె ని పీల్వం బంతు నెటు నేజూడం బ్రతీతీంచు నీ 

యదనం గూరలు చల్ల నార వె నువోత్తా యోగిచూడామణీ! 131 

వ, ఆనిన నత్తపోధను6 డీ ట్లనియె నీ యు త్తరూంగన యెలుం గెత్తి నలుదిక్కు_లం విలుచు 

నది కునారుండు వచ్చె నేని బంగిం బెట్టుకొని భుజింకము రాకుండె నేని చేమును 

నీముసలియవ్వయుం గుడుత మటు గాక  యొజుగొడ్జెంబులు పలి! నీపడ్డపాటు గొడ్డే 

అుంగా జిద్దుపఅపం గలవార మె యనినం బ్రసాదం బని పతియకుమతిం బురం ధీ, 

రత్నంబు. 132 

నీ రారా వణిగ్వంళ వారాశిహిమధామ ! రారా వికస్వరాంభో రువోత్న | 

రారా మహాఘోరవీరశె వాచార ! రారా ఘనాదార్యరాజరాజ | 
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రారా కుమూరకంరీర వేం దృకికోర '! రారా సమ్మగృధీరాహిణేయ ! 

రారా మనోభవాకారరూపవిలాన ] రారా యసారసంసారదూర 

గీ, రార నావన్నెవడుగ ! రారా తనూజ ! రార శిరియాల ! రార నాప్రాణపదమ |! 

రార నాకుజ్ఞ ! కాజియ్య ! రార యనుచు, జీర గారాపుంగొడుకు రాజీవనయన, 

శా. ఆ_త్తన్వంగి సమ _స్పదిక్కులను పర్యాయ [క్రమం బొప్పంగా 

నొ _త్రెం జిన్నికుమార రార యని యత్యుచై క్ళుుతిం జీరినం 

బ్ర త్తంబుం గనవచ్చె6 చాలులడు మహాశీఘ్న ప్ప ప ,చారంబునకా 

దత్తద్వ గ్యంజనపాకగంధ్యవ యవస్థాన ప్ర తానంబుతోన్. 134 

శా రకాపాండుర మైరదేహము నహీగై )వేయముం గంధరా 

కుశ్నీం గప్పును బ (బస ంద న జటాకోటి౯ ళళాం కార్టముం 

జక్షుః పద్మ ముతగేస ae సంధిల్ల కంభుండు ప్ర 

త్వ కుం బయ్యె శిరాలుతం డ్రి, డికి హృదాహ్లాదంబు సంధిల్లం న 135 

వ, అప్పుడు భయభ యు మనంబున ముప్పిరిగొన నప్పరమమాూ బాళ్వరుం 

డి ట్లని స్తుతియించె, 136 

చు, జయ వాలాహలనీలకంధర మహేాళా భక్త చింతామణిీ 

జయ గంగాధర చందృశేఖర జగత్సా మో కృపాంభోనిధీ 

జయ నీహోరధరాధ రేం ద తనయాణారు స్తనద్వంద్వసం 

శ్రోయసంలగ్నపటీరకుంకుమరజస్సంపన్న బావోంతరా. 137 

వ. అని మటియు నచేక ప్ర కాగంబులం చద్రస్తుతించె నిట్లు ప్రత్యక్షం చై నవియాపా 

ముండు చిబుతొండవంనీ! నీవు తుంబురుండవు కిరియాళుండు కుమార స్వామి 

తిరువెంగనాంచి యచ్చర మిారిద్ద లొ కొ్కొ_కకారణంబుు మర్త్యయోనిం జనించి 

తిరి మోమోస్థానంబులనుండ తొంటిచందంబుక నన్నుం గొలువుండు శరీరంబుల 

తోడం గె మను రం డని యను గృహీంచిన ]36 

సీ వై వై శ్యాన్వయంబున వసుధ పర్ణ కెక్కి, వేయిగో త (తృంబుల వినుతి. గాంచి 

వఏరమాూా హిశ్వరాచారంబు క! త్ కం మేము గలసీ 

వ రిలుదుము వాసి వట మేమియు లేక, యిటిబంధులం బాసి యే నొకండ 
బి0౧ లు లు 

రా బుద్ధీ రాదు తారకరాజశేఖన, యిందజి6 గొనిపోయి తేని వత్తు6 

గ, గూర్చుకొని పోవు నీ కొడంగూ డె చేనినట్లు గా కున్న విచ్చేయు మభవ మరలి 

(పృమధథసన్నిధి శీమియు బాధలేదు, కొలిచెదము నిన్ను మే మెల్లం గూడిమాడి. 139 

వ ఆనిన శంభుండు కరుణించి యేడువాడలు౯ గదలివచ్చునది నీకుం బ్రీయం బగునివ్వరం 

బిచ్చితి నని యానతిచ్చిన తర్హ్హ అంబ, 140 



ద్వితీయా శ్వాసము, 2 

గీ, కంచిలో నేడువాడలం గలిగినట్టి, నాణెపుంగోమటులతోడ నంచి సెట్టి 

యఖిలజీవరాసులం గూడి య భ్రవీథి, భాసురన్ఫూ ర్తి చేగెం గైలాసమునకు, 141 

ఏ. ఇది కావేరీవల్లభులును శుభయరావలులును కిష్కి ంధాచల క్రీడానినోదులు నయో 

ధ్యాపురాధీశ్వురులును నగువై శ్యకులంబులవారలకుం గూటస్థుం డయినచిజుతొండ 

నంబియుపాఖ్యానము వినిననుం జదివినను (వ్రానీనను బుత్ర,పౌ శ్రా, భివృద్ధియు భనకనక 

పస్తువావానసమృద్దియు నిషార్థ సిద్దియు నగును 142 
- థి లుథి ధి 

ఆభా (సాంతము. 

ళా, బాముండాపర మేళ్వరీవంకృపాసంనర్జి తైళ్వర్యని 

సీమ ప్రాభవ లక్షుణ్యాగృజ సుధాసిక్తాతరాలాప య 
త్యా మర్దార్దునవీర శె వసమయ వ్యాపార పారీణతా 

ఏ జ యా 

సామాన్య ప్ప తిభావనిర్వహణదీతా శక్వరాధీశ్వరా, 143 

క. కర్పకటకాం మ్రీ, సేవక, కర్చూరవసంతరాయ కా వేరీళా 

దర్శితరిపుగర్వతేమో, హర్పతిసాకర్యదితు యంబురుహామా, 144 

తోటకన్ఫ త్రము, = ఆలకాధిపతీ సుగుణాభిరతీ, మలయో గృవచం ద్ర సమానయళా 
కులపావన యూరు జగో త్రృవరా, లలనాజగతాయుపలక్షునిభా. U5 

గద్య. ఇది శ్రీముత్కమలనాభపౌ క్ర మారయానూ త్యపుత్ర, వినయవిచేయ శ్రీనాథ 

నానుధేయ ప్రణీతెం బయినహరవిలాసం బనుమహో (పసృబంధంబునందు 

ద్వితీయాశ్వాసము. 



శీ ర స్తు, 

వారపిలాసము 

తృతీయా శ్వాస ము. 

వ్యావారిముఖ్య యన్వయ 

దీపక యలకాధిరాజదేనయతిప్పా ! 

వ, ద్వితీయవిలాసం బె నగారీకల్యాణం చొకర్లి ంపుము, 

ఉ, తారకు డ న్మహాసురు(డు తామరసాసనద త్త మైనదు 

ర్వారవ రానుభావమున వ్రాలి త్రిలోకము నేలుచుండు ని 

స్కా రణతీవ్ర'ాధ ననిళ ౦బును ముష్పదిమూ6డుకోట్లబృం 

దారకులక్ మహార్డులం బ్రైతాపగుణంబున నెచ్చి పాతుచున్, 

గీ, నిరపరాధబాధితు లగునిర్ణరులకు, బంధమోత్నంబు గావించు గంధవహుండు 
సతులపయ్యెద వెడలించి దన్నుంగనకు, దప్పు సేసియు దైత్యుచి త్తంబు వడనీ, 

ము, ప,కటస్నేహదళాధురంధరత పర్వంగా నిశీధంబులక 

/ సకలాంగంబులు నిక్కి. దీపకలికా స్తంభంబు లై రంంద్రు, పొ 

యక చూడామణు లొప్ప రాక్షుసునిశుద్ధాంతేంబులక్ శేషవా 

సుకిక రో టకతత క ప్రముఖచతుశ్ళో? త్రృబ్బం దారకుల్. 

గీ దాననునివీటిలోన మారాండు డెండ, యంతీమాత్ర,౦బ కాని కాయంగ వెజచు 

చెంతమా త్రము కాసీన నెలమిం బొందు, గేళిదీర్ణి కలందు6 బంశేరుహూములు, 

మ, పటుది గ్వారణగండమండలలసత్పత్య గ, దానచ్చటా 

కటుగంధం బగునీరు చిక్క-నివియద్గం'గా ప్పవాహంబులో 

పటితమైమాంబుజనాళముల్ పెటికి యూడ్వం జేయు దేవాళిచే 

నిటు టై 'తేయుండు గేళిదీర్ణి కలలో నిచ్భావినోదంబుగన్. 
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గ నింధద్ర, ద, మాసుర నూగ్నేయ మై 'మెలబిలము, వాయవీయ మైశానంబు వారుణంబు 

యామ్యమును మున్ను గాం గలయసప్టదిళలు, తౌన కైకొని కైకోం డతండు సురల, 

వ, ఇవ్విధంబునం దారకాసుగుండు కాసరాత తామా ధూమ్రూూతు చతురోదగ్హ, 
ఖడ్డరోమ బాలబిడాల కాలనేమి ప్రధాననానాబంధుస హాయుం డై ల. 

పావక వశేతరాజ పలలాళి పాళి పవన 9 స్త్వ పన్నగాభరణులం బరిభవించి నిర 

రులం దర్షించి కిన్నరుల వెన్నుసూచి కింపురుషులం జంపి గరుడులం బడలుపజచి నం 

రుల ఫంధరదీ గుహ్యుకుల సంహరించి యతుల నధిశేపించి ఖేదరుల గీటడంచి 

యచ్చరల హాచ్చు గుందాడి సిద్ధులకు బుద్ధిసెప్పి సాధ్యుల సాధించి, మహా రాజికుల 

రాజసం బుడీపి విద్యాధరుల నధగకరించి మహాబుషుల నదలించి పీతరుల ద్రతిబం 

ధించి వపసువులం బరిమార్చి రుద్రుల కుష్పదృవం బాపాదించి విక్వేదేవతల కనాక్వాసం 

జ్ ఆన Ms పళ 

బుసెసి యనశ్వరం బగు నై శ్వర్యంబున న ప్రతీపం బగు ప తౌపంబున నవార్య ంబగు 
(WY) 

వీర్యంబున నవ క్రృంబగుపరా క్కమంబున నన్తోకం బగువివేకంబున 'నేకాతప త్ర,ంబు గాం 

ద్రిలోకంబు లేలచున్న కొంతకాలం బునకు* 9 

సీ, అనువు దప్పిరి నొచ్చి రలసీ రాపద నొంది, రదవద లైరి చీకాకుపడిరి 

యంగలార్చిరి విచ్చి రారడిం బొండిరి, బ్రమనిరి పాజీరి పల్లటిలిరి 

బెగ్గడిల్లిరి పికాపిక లైరి సొలసీరి, కులకుల6 గూసిరి కుతిలపడిరి 

గగ్గులకా డైరి కలంగి రోటాణీరి, వెలవెల్ల నైరి నివ్వెజంగుపడిరి 

గీ, యసవుసవు లైరి గుజగుజ యైరి డస్సి, రొెల్లం బోయిరి వెరి తల్లడిలిరి 

సీగ్గువడి రొచ్చవడిరి యిస్సి! ముసి యైరి, ఈం పనలేక మునులు బృందారకులును, 

&, ఇట్టీవిధంబునక. విబుధు లెప్పుడునుం గను6ంగాఫులట్లు ము 

ప్పెట్టియుం జేసిచేసియును వేసరి యింధ్రుండు మున్ను గా6గ ది 

క్కెట్టిటు లున్నమా కనుచు చేగరి పద్మజుం గూర్చి యేగి కూ 

పెట్టిరి హా_స్తముల్ మొగిచి పెద్దయెలుంగునం దద్దుణస్తుతుల్ . i 

వ, జయ జయ జగన్నాథ! జగజ్జనన స్థీతిస ంహోరకర | జంభార్ని ప్రముఖని ఖిలబర్హిర్ముఖ 

శిఖామణీ మయూఖనుం జరీరంజితీపాదపీన |! జలజాసన! జావ్నావీ ప్రముఖసకలతీర్థ 
తీర్థ సంపూర్షస్వర్షకమండలుధర | జపతేపోని స్థాగరిస్థ్రమనోధి స్థానబుగ్య జుస్సామాధర్వణ 

మయ నానానిశ్వాస! హిరణ్యగర్భ! భూర్భువస్సువ స్త్ర యీాకుకీపంజర! నిరంజన! భారతీ 

విహారసొ ధాయనూనచతుర్వదన! సనాతన! సనత్కుమారజనక! శతానంద! శాళ్వత! 

విళ్వతో ముఖ! నిర్వికల్ప! నిరీవా! నిరాకార! ఓంకారగమ్యు! అదిగ్భేళ కాలస్య వచ్చేద 

నీయ! ఆదిమధ్యాంతేశూన్య! అన్యయ! అవా తా ఆనంత! అద్వితీయ !నిర 

_ససమసోపాధికసచ్చిదానందస్వరూప! నమస్తే ననుస్తే నమః. 12 
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గీ, నీదునిట్టూర్చు గాడ్చులు నిగమప క్షి, _ప్రణవమంత్రాతరము నీకు భద్రపీళి 
విలయ కాలంబు నీనిద్ర, విశ్వ మునకు, నీప్రుబోధంబ యుదయంబు నిఖిలమునకు, 13 

గీ, అనధరింపుము విన్నపం బొదిపురుష! యవధరింపుము మమ్ల్హు లో కాధి నాథ! 
జ్ అద్య { జ 

తడవు సేయక రక్నీంపు తమ్మిచూలి! తారకుడు మమ్ము పెక్కుదుర్దశల.౬ బెట్టు. 14 

చ, పడితిమి కుక్క_లుంబడనిపాటులు దుర్భర మైనవృ తీ వె 

న్పడితిమి గర్భ యా చకులభంగ దరి దృతే నట్టుకొ ంచు లో 

బడితీమి పాలలో. బడినబల్లులకై వడి నెల్ల వెంటులం 

'జెడితిమి వేయుసేల సరసీరుహసంభన! దుష్టదై త్యుచేన్. 15 

గ, తారకుం డెవ్విధంబున ధ్వంస మొందు, నెట్టు బృదుకుదు మేము మా శేది దిక్కు 

చి త్తగింపుము జీవ! సం శ్రితేజనార్థి, హరణపారీ౫! కరుశారసార్లిహృదయ!' 16 

వ, ఆని కరుణంబుగా విన్న వించిశ హీర ణ్యగర్భుండు పృ్కసన్నుం డై బృందారకులను 

మహాద్దులనుం గనుంగొని యి ట్లనియె 17 

శీ వజవకుం డిం ద్రాదివిబుధపుంగనులాను, శాండిల్య భృ గ్వాదిసంయములును 

నస్మద్వం పృభావానుభాసంబున, వాండింతివా. డయ్యె వాండి మిగిలి 

“విషవృతు మేనియు వృద్ధి బొండయంగ6 జేసి,తనకుం గాలం బెటుకుట తగవు గాదు 

పార్వతీదేవికి భవ్రవ కుద్భవ మైవ, తేజంబు వాని మర్థింపం గలదు 

న్, తండ్రి యగుదయుమోంది,క్రో ధంబుపలన, యోగనిర్ము క్షదేహ యె యుద్భవించి 

పెరు(గుచున్నది హీమభూమిధరగృసామున, నమ్మహాదేవు శివుం గూర్చు డను వెటిీంగి, 

వ, ఇంతనుండియు మోకు మేలయ్యెడుం బొండని పురందకరాదిబ్బృందారకుల వీడుకిొల్సి 

కతానందుండు యథోచితవ్యాపారం బులం ప్రవ ర్రిల్లు చుండె నిట్లు దేవతలు భావి 

కుధనూదక౦బు లగుగంధవాహాదినా నానిమి త్రంబు లనుసంధించుచు స్ఇానంబుల 

కరిగిరి యనంతరంబున 19 

నీ, అటమున్న దకుకన్య క తండ్రితో నల్లి; యోగమార్లమున మే నుజ్జగించీ 

యపరి జన్మంబున నజ ంతాని యె, యోపధులకు నెల్ల నున్కి_పట్టు 

మేరుమందరవింధ్యపారియా త్రాదిసు, సప్రథితా, దిసంబంధబాంధవంబు 

నై ననీహారకై లాధినాథునకును, బితృ దేవతేలకన్న బిడ్డ యైన 

గీ, మేనకాబేవి కదయించె మేలువేడ్కు., నభ్ధిచెలికాండు మైనాకుం డన్న గాంగ 

నఫిజనాఖ్య పార్వతి యన నఖిలజనని, యాదిళ క్తి పురారియర్థాంగలత్న్ 20 

క. పావవజంగనుభువనశు, భావహ మై విశదళదిశాంతర మై యీ 

, దేవి యుదయంబు నొందిన, యావేళం గుసుమసర్ష మంతట గురిసెన్* 21 
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గి. జనని విద్యుల్ల తాన మాచాయ గలిగి, కొ త్త యుదయించినట్టి యా హంతు వలన6 

గారు కాలంబుమణిళశలాకయును బోలె, నొప్పెడువిదూర భామిని యుద్ది యయ్యె, 22 

వ, ఆవంతరంబ _ప్రతిదినవర్ధమాన రెమై లబ్ధేదయ యగుచంద్ర,రేఖయుంబోలె బంధు ప 
లో 

బృ్రమోదంబు నందించుచు మందాకినీసై క కత వేది కాస్థలంబుల గందుక 

క్రీ డ సల్పుచు నుపదేళ కాలంబుల విద్యలు నేర్చుచు బాల్యంబుం గడపి శేత్రోన్మ ల 

నంబు సేసీన చితృ్కంబురంబో లె యహాననవిభ క్ష కం బె యభ్యుదయం బై [a యఘ్యన్న 

తాంగుష్టనఖప్రుభౌవి 'కేపంబున రాగంబు వెడలం |గృక్కు_నవియుం బోని చరణ ప్రృవా 

జనంబులకు(6 

భంబులు వృత్తానుపూర్వంబు లై యనతిదీర్పంబు లగుజంఘా ప్ర కాండం బులును 

చేదండకుండాదండంబులకు వై దండికంబు లై యొప్పారునూరువులును మేఖులాకలాప 

మధ్యకీలితమ హాం ద్ర, సీలమాణిక్యకిరణ లేఖ యుంబోలె నాఖిరం భృ ంబువం బుట్టి మోందికి 

నిగుడ రాజిల్లురోమరాజి మును నవయావినారోపహణార్థంబు మన్న్మథుం " కొనర్నిన 

ముణిసోపానంబులంబోని వల్లీ విభంగంబులును గుదుళ్లు న్న, బలుకం సు 

పండ్లగారాముC జెజచుగబ్బిగుబ్బల బెడంగులును నఫినవశిరీషకుసుముసుకుమారంబు లగు 

చాహువులును ధర్మ బంధురం బగుకంధరంబును సంపూర్మపూర్జ్మిమాదం ద్రబింబంబు 

జంబు విడంబింపం జూచునాననంబును గావి యగుమోవి యును నూంయబూవువంటి 

నాసీకయు నిడ్దంపుటద్దమ్థులకు6 దోడిముద్దు లగుముద్దుచెక్కులును సుమకోదండపల్లీ 

మళీల్లు క ON బొమలును హా పంత ఈ గదినీ చుట్టం బగులలాట 

పట్టంబును గొదమతుమైదణాలు( బురుడింపం Re ae నొప్ప సర్వోప 

Bae దృవ్యసముచ్చయం  బగుసౌందర్యంబు నేక త్రావస్థానదిద్భక్నచే విరించి నూక్షీ 

కరించి యిథాప్ర, ప, దేశని వేశితంబుగ నొనశ్చెనో యనం “నల్లిదం డ్రులకు నామోదంబు 

నాపొదించుచుండ నొక్టానాండు నారదుండు సనుబెంచి 23 

క, త్రిభువనమోహాన యగున, య్యిభగమనం జూచి పర్వ తేశ్వరుని మహా 

తో నిట్లని పలికెను శుభవదన ప్రాణి మిఅయ సురముని యెలమిన్, 24 

కీ, ఈనీరజాతాతీ మేనిలో సగపాలు, గణుతింప మొగపాలు గాంగ నున్న 

దీపల్ల వాధరి శ్రీపాదపద్మ ౦ంబు, నొరయు నొకొ్కొక్య-మా టుడుగ కేకు. 

డీకాంతతోడ మందాకినీ వాహిని, సవతి గా గల దేమిచందమునను 

నీలతాతన్నికి నీ రేడులోకంబు, లభిరామశేళిహర్మ్మ న్రీంబు లగును 

గీ, నిండు వేడుకం గాంచు నీనీలవేణి, కొముకునుంగు మొగ మైనకొడుకుం గుజ్జు 

న త్త యును మామయును లేనిరి త్రీయింట, మనవు మనిపెడు నీయింతి మగనితోడ, 28+ 

ఉ. మాటలు వేయు నేమిటికి మంగళలత్షణలక్షీ మైనయీ 

బోటికి భర్థ కాం గలడు సోమకిరీటు (డు సర్వ దేవతా 



వ, 

క 

వ, 

నీ, 

గ్, 

న్నీ, 

వూరనిీిలానము 

కోటి కిరీట కోటి పరికుంచితదివ్యమణిద్యుతిచృటా 

పాటలపాదపీరు6 డగుపట్టి కృతార్థండ వి తి భూధరా. 26 

అనిచెప్పి నారదుండు సనియ్ె నంతేనుండి హీమవంతుండు నిపషృతాన్యవరాఫీలాషుండే' 

యయా సారత్సంబు శేపషభూపషణునకు నీ నిళృయించియుం నభ్యర్థ నాభంగభయం 

బునం జేసి, లా 

త న్నృడుగ రానిశివునకుం, గన్నియ నె ట్రిగు నతని కారుణ్యము నా 

కెన్నండు నీద్ధించునొ యని, యన్నగపతి యాత్మ దలంచె నౌత్సుక్యంబున్. 28 

ఆంత విభాపాతుండు దశరోపంబు కారణంబు గా దామాయణి శరీరమోతీంబు.6 

జేసినది మొదలు గా సర్వసంగపరి త్యాగంబు౬ గావించి యపరి గృహుం డె. 29 

గం Sm రుదా (చ్రామీదేవదారు ద్రుమంబుః 

గ నూరి కాకురంగ జనాఖిపరిమళ , ఖా MPs ల 

గిన్నర ద్వంద్వనం భిన్న పంచమరాగ, నిర్యన్న వో వేగని ర్థిరాంబు 

పతిత ప ప్ర తిధ్వానభంగోరుఘుమఘు మ, ఘువుఘుమాయతదిశాగోళకంబు 

నెనహిమశైై లపాదంబునందు నియతి, దపముసేయంగ మదిలోన6 దలంచి విడిశె6 

(బృ్రమథవర్ల ంబు6 దానును బసవ డపుడు, కృ త్తివాసుండు విపయనశివృత్తుండగుచు.30 

శ్రమథు లెల్లరు విడిసి రప్పర్వతోమున6 జం ద్ర, కాంతశిలా మణి స్థల ములందు 

నమరియుం డున మేరునృతములనిడ, భూర్షతరు చర్మ పరిధానములు ధరించి, al 

చ. బిసవడు అం వై చి పహివమప పర్వతిసానువ నాంతరంబులం 

న్, 

గీ, 

క 

బసీరిక మేసీ నిర్హ్హరులం చాజడుతియ్యనినీరు గ్రోలి కొ 

వొ్య్వొసంగ ఫఘనాఫఘనధ్వనుల నుల్ల స మాడెడు6 దత్సురంబునకొ 

బ్రసభగతి౯ మృ గేం ద్రయులు భద్రగజంబులు ఫీత్రిం జెందగన్. 32 

ఆత్మమూూరర్హ స్రింతరం బై బై నయగ్శ్నిదేవు, నర్చనము సేసి నియతి నయ్యసష్ట్రమూ ర్తి 

బహుతపో వ్రతని యమైక ఫ ఫలవిఛాత, తలంఫుం జేసెను మది నొక్కాతల(పుం జేసి 83 

ఆపుడు పోకు దుం డత్యాదరమున, నతిథి యై యున్నళంభున కర్చ లిచ్చి 

తత్సమారాధన క్రి క్హియార్థమున( బంచె,నిజతనూజ నజినసమన్వితీము గాంగ, 34 

రమణి తపో న వ్రరేచర్యా, సకుధికవిఘుంబ యనుచు దలపోసియు శీ 

ఆథ్చ్రును గైకొనె శివుండు వికారము లేక మదిం దపంబు రమణీమణి యున్. 35 

పీ, పాటించువువ్వులు పల్ల పంబులు నోయుం, గుళ పవి త్ర,ంబులు6 గూడంబెట్టు 

నాపగ రహ్ మిజు నర్థ్యోదక ములును, నుపక రణంబులు నొయ్య 6 జేర్చు 

వేది కాసమ్హార్జవిధి నిన్నర్హించును, లీలమై రంగవల్లిక లొనర్చు6 

గల్ఫించు లెస్సగా గంధాకుతంబు లుత్సాదించు ధూపదీపాదికములు 



న్, 

&, 

క 

వ, 

గీ 

వ, 

తృతీ యాశ్వానము, 83 

(పృత్యహాంబును హీమధరరాొజకన యి, భవునిపవపద్మ ములమి6ద భక్తి గలిగి 

తచ్చిరళ్చం దృచం ద్రికా_స్తబక శే త్య, శాంకృపర్యటర క్రియాశ్రాంతి యగుచు, 36 

ఆక్మా-లంబునం దొక్క_నాండు స్వర్షలోకంబునం బాకళాసనుండు కల్పానోకవాం 

బులనీడలం జింతామణి చేది కాస్థలంబులందు బృందారకులు పరివేష్టింపం జేరోలగం 

బుండి దివిజకార్యార్థ సంసిద్ధిం బొంద మనంబుశనందు6 గందర్వునిం దలంచిన, 3౩ 

. కాంతాజనంబుల కటివంక బొమలతో c, (బతివచ్చు ఫుష్పవాపంబుతో డం 

గోకిల వ్రాతంబు గ్రుకిరాళ్లు మ్రింగించు, క్రొమావి చిగురాకు. గొడుగుతో: డ 

రతిబేవినిడుసోగం గ్రా లంక న్నులడాలు6, దలపించు మినశేతవముతోడ 

భుజగలీలావతీభు క్రశేషము లై న, గంధవాహాకిశో రకములతోడం 

. జందురునితో వసంతమాసంబుతోడ, రాజకీరరథం బెక్కి. ప్రా భవమున 

వచ్చె వలరాజుచిత్తానువ ర్హనముగ, సం భృమముతో మహం ద్రునాస్థానమునకు. శకి 

పక్షముపెంపునం గునుమబొాణునిమోంద ని వ్తాలె డేవణా 

ధ్య తని వేయికన్నులును దక్కిన వేల్పుల నుజ్జగించి సూ 

శ్నేతీకం జూడం గార్యగతి యిట్టిదయా ప్రభువుల్ ప్రయోజనా 

పేక నొకప్పు డా శ్రితులెపేర సమంచిత గారవోన్నతుల్ . 39 

రా యిటు రమ్మని చేతికిం, జే యిచ్చి ప్కమోద శేఖ చిగురొ_్త మరు 

నాయకుడు నిల్పె సుమన, స్సాయకు సరిగజ్చిమోంద సౌహార్డ మురన్, 40 

అవ్వదు, 41 

పతి పృసాదంబు దనమాళిపై ధరించి, మహీొతేవినయావన మ్రు 6 డై మన్మ్యథుండు 

సంగతంబుగ హస్తాంబుజములు మోడ్చి, విన్ఫురో కుల నిట్లని విన్న వించె. 42 
తాట అట య 

దేవర నన్ను దలంపున నవధరిం-ఏఐ కారణం చేమి యానతిము, 43 
ఆశ్ర 

నీ- ఎవ్వండునీపదం బెలమి నుద్దేశించి, యతిఘోర మగుతవం బాచరించె 

గ్ 

చెవ్వండు నీచిత్త మెరియించుచున్నాండు, కై ఐల్యపదవికై ౬ గాలుసాంచి 

రమెవ్వండు గురునీతి శేపాకమును బొంద, కుద్దండరీతి మాటొడ్డి నిలిచె 

నెప్పండు దంభఖోళి హేతినిర్భరధారం, దలంచె నిలోత్సలధారం గాంగ 

వాని భంజింతు నాఠనిమాన మడంతు, నతని నిర్జి ంతు నాతని నతకరింతు 
నానతిమ్మ మహేంద్ర, నా యట్టిహితుండు, నీకుల గలుగ నసాధ్యంబు నెగడు నెందు. 

గ్, ఏకభ రృ, సము యేలతాంగి, నీకు జేయాడ్తుధర్మ౦బు నిలువరించె 

గీ, 

ది వినిర్ము_క్తలజ్ఞ యె యనురరాజు6, జేయు గాత స్వయం గృహోశ్లేషణంబు, శరీ 

(వృణయకోప ప్రశాంతికె ప్తాదప్తతితు, నిన్ను నేపువుంబోండి మన్నింప దయ్యె 
5 ఆ 



84 

రతా 

వ. 

వ 

చ 

వారవిలానము 

నాలతోౌింగి టబ్రవాళళకయ్యాకగణ్య, దేహం గావింతు విడువు నంబేహ మింద్ర. 

నీవ బ్రాము సుఖముండుం, గావుత దివ్యా_స్త్రశాలికా మధ్య మునన్ 

జేజీదద్ర, చెజకువింటం, బూవులు శరములుగ నే రిఫుల నిర్ణి ంతుక. 47 

 నీపు resis మలయానిలంబు ప్రాసును: వస సంతేంబు సహాయంబును నిండువెన్నెల 
ప్ర 

వలిమియుం గలుగ బినాకపాణి యగువారు నైన జయింపం జాలుదు నని తలంతుం 

దక్కినవారు నా కెవ్వరు నెంత యని యుత్సాహంబునం బల్కి-నం బురందరుండు 

సంక ల్సితౌర్గంబు సఫలం బయ్యె నని యంతరంగంబున సంతోషించుచు€ ' గంతున 

క్రి ట్లనియె, 48 

సంకల్పసంభప సమకూరు వట్లనే, యరుగంగ నీ కసాధ్యంబు గలదె 

యటుకాని కాని మహాకాగ్యభరమునం, దేము నియోగింతు మిపుడు నిన్ను 

ధరణిభారధురీణతా ప్రౌఢి కని కదా, తను చూంచుశేషుని. బనిచెను హరి 

విబుధకార్యార్థం బు విశ్వేళ్వరు గుణించి, యరుగలగవలయు నీ పగికభ క్రి 

. కుధరకన్యను ళశిమాళిం గూర్పవలయుం, బార్వతీపరమేశ్వర ప్రభవ మైన 

దివ్య లేజంబు నేనాపతిత్వ మొంది, జయము6 గావించు నని చెప్పె జలజభవుండు. 49 

హిమాదది ద్రిపాదంబున జేవచారువవంబున నియకాత్ముం డై పర, బృహ్మానాసంధానంబు 

సు. నంధకారాతి తపంబు సేయు చున్నవాండు పార్యతి య హీమవన్నియో 

గంబున నీశ్వరునకుం బాయక పరిచర్య సేయు చున్న యది యీవార్థ సకలలోక 

నృత్తాంతవిజ్ఞా నార్థంబు పంపిన యప్పర _స్త్సీ)వర్షంబువలన నింటి నిది కార్య కృమంబు*. 

. ఇది యనన్యసాధారణ మిది యవశ్య, మిది పరోపకృతి క్రియాభ్యుదయశాలి 

చేయు మిష్పని సంకల్పసిద్ధి గాగ, బాహువిక్రమపారీణ పంచబాణ, ర్] 

కోరి య భ్యర్థనము సే మువారు సుగలు, కార్య మూహీంప మూండులోకమృలకును 

నతీకుభము కృత్యమో యల్ప మైనం గాదు, కానుసంస్పృృహనీయవి క్రుముండ వీవు, 57 

హుతాళనునకుససోూరంబుంబలె మధుమాసంబు సహాయం బగం గాత మర్ధలా భంబును 

సేమంబును బునర్టర్శనంబు నమయ్మ్యుడు మని దీవించిన దేవేంద్రునియానతి ముత్యాల 

నేసంబోలె శిరంబునం దాల్చి యైరానణకుంభికంభాస్స్భాలన కర్కళం బగుకరంబున 

హాసోప్పుతి తన్ను సంస్పర్శించి గారవించిన మన్న్మథుండు మధుసవాయుం డై హ్మ 

పత్పర్వతంబు సేరం జనియి నాసమయంబునందు. 53 

సకలవనంబులందు6 గలసంయమికో టి తపస్సమాధిని 

స్టకుం బృతిక'లవర్తి యయి షట్బ్పదకోకిలరాజకీరజా 
టో అటి 

లకములతోడం గూడ రుషలాంఛను నెచ్చెలికాండు వచ్చె వా 

రక మధుమాసరాజు నవరాగసమంచితపల ల్ల వాస్తు. డై = ర్4 



తృతీయా శాాసము, $5 

గీ ఊ త్హరాభిముఖుం డైనయుప్టరశ్మి, చంద మోత్నీంచి దక్షీణాశాపురం ధి, 

గంధవాహంబు దీర్ణ దీర్భ ంబు గారగల, జాంగ విడిచెను విరహనిళ్వాసధార, ర్ర్ 

ఫొ, అమాలా గ్రృమళోకపాదపము పత్యేగు (సృవాళొవలళి 

న్యామి కృంబుగ౬ బూచె నప్పు డటు నీహారా ద్రికుంజంబునక 

భామాకోమలపాదపంకరుహూసంపర్క.0 బపేశీంప కు 

ద్దామం బై నవసంతజ్బంభణము సత్వం బొప్ప దీపింప(గన్, ర్6 

+ చివురుగణితోడ లేమావిపువులు కరము, జేసీ మధుమాసకాలంబు చి త్తజునకు 

నళికులంబుల పేర నామాక్ష రములు, వరుసతో నిల్చె నన బొల్బ్చె వానియందు. ర్7 

౨౦ 

క, నవకము లగుములు మోదువు€, బువు మొగ్గలు విపినవీథింబొ ల్పెసలా ₹౯ 

దివుట వసంతుం డనుప, ల్లవు6 డిడిననఖత్షతంబులవ సరి యగుచున్, 58 

గీ, చెమట కింపురుష స్టీ)లచెక్కు లందు, గుమి మృగ నా భిప త్ర భంగంబుం గరంచెం 

జందన దృవ మిం పయ్యె జన్ఫుగసకు, నలరుంబన్నీటితో గుహ్య కాంగనలకు, 59 

ప, ఆప్పుడు వనౌకసః లగుతౌపసు ల ప్కతియత్ళేసం స్ప స్తంభిత కి, యారంభులును మదనుండు 

సమారోపితపుపష్పచాఫుండును మధుకరంబులు కుసుమపా త్ర,పరిపూర్మ మధుర సగండూ 

షుసముపలాలిత ప్రియా సందోహంబులును మృగంబులు మృగీకంచూయనపరా యణం 

బులును నై యుండిరి వెండియు, 60 

. ఈ, పంకజరెణుగంధి యగుపల్వలవారి. గలేణు విచ్చెని 

శ్ళంక మదావళంబునకు గంధగ జంబును బది నీమృణా 

లాంకుగ మర్థభు_క్రము నిజాంగనకుం బ్రియ మారనిచ్చె నా 
లీ 

పంకం దపోధనుల్ హాదయవత్సేలతేకా బయ మంది చూడంగన్. ol 

త్త బేసిక గానిమార్గముల6 దిన్ననిరీతుల6 శాడీపాడి యా 

, శ్వాసము నొంది సోలి యరవాడీినయంగన మోము6౬ దమ్మిం బు 

హో ఉక ఒస స్పాసవఘూరర్డ్మి తేషణము లల్లనం జూంబన మాచరించి యు 

ల్లాస మొన ర్చెం గిన్నరివిలాసి హీమాచలకందరంబునన్, 62 

గీ అచ్చరలు పాడుహిందోళ మాలకించి, యిందుమౌళి పృసంఖ్యాన మేడల దయ్యె 

Vat తేం ద్రియు లై నట్టిని యువపరుల, నంతీరాయంబు అేమిసేయంగల గలవు 63 

వ ఆప్పుడు వామ ప్ర కోస్థార్సిత హోమ జేత్సకుం డగునందికేళ్వ రుం డభినవవసంతసమయా 

రంభసంభూతమనోవికారంబు లగు ప ప్రమథశీరులభావంబులు భావించిహుంకొరంబు 

సేసి మాను మని యదల్నిన నాశిలానందనుదివ్య శాస సనంబున6€ గొనన బెల్ల నిష్క-ంప 

వృత్నంబును నిభ్సతది(రేఫంబును మూకొండజంబును బ,ాంతమ్పగఖారంబు ని 5 భృతద్విరఫ శ్రశాంరన్చుగ ఫూరంలు, న 
IJ 



56 వారవీలోసము 

“చి తౌర్పితౌవస్థానంబుకుంబో లె నుండె శేనియు మనోభవుండు ముక్క_ంటీయెదురు6 

జక్క టి గానియొకపక్కి. యం గా6 బురళ్ళు క్రంబు నడచువాండునుంబో లె నునంబునం 

జంకుచు నెట్టకేలకు నాజగ జెట్టితపంబు సేయుచలికొండచట్టుపట్టునకుం జను బెంచి 

చుట్టునుం దిరిగి యుక్నసురపొన్న_మోకల నీడ నిల్చి యవ్చోట శార్దూలచర్శ్యంబునం 

బర్యంకి బంధబంధురితపూర్వ కాయుండుశు నుతానపాణి యం6 ఛాణాయామపరుండును 

నగు నమ్మహోదేవునిపార్ళ పంబునం బుస్పాంజలి వట్టి ధ్యా నావసా నావసరముం బీ 

థీంచుచు. గిం చిద్విలంబమాన శీసరచ్భృదాఖిరామకాం-వికలాప ముం గర్జ్మి కారకుసుమ 

'తౌటంకయు బల వానరంస3యు నగుపార్వతిం గనుంగొని యిదియ నా కవసరం బని 
| ou) 

యధిజ్యళ రాసనుం డై. 

నీ. పలుదకెం జడకొప్పు వదలి వీడక యుండ, బెనుపాంపతలపాగ బిగియం జుట్టి 

మిడకప్పుతోం గూడి మిక్కిలి నలు పైన, కమనీయకృష్టాజినము ధరించి 
ట్ర్రూనికారము తేనిపొడవు"అప్పలలోని, భనద్భిఫ్టీ నాసి క॥ొగ్చమున నిల్పి 

యోగపట్టిక జెంది యొలి పెననిలుకడ, నాసన స్థితబంధ మనువుపజచి 

గీ, సి స్తరంగక మైనమున్నీరువోలె, గర్జితము లేనిఘునఘునాఘనము వోలె 

64 

ధ్యాననిశ్చలుC డగునిందుధరునిం జూచి, వ,సవనారాచుం డతిభయ భ్రాంతు. డగుచు. 

ఉ. ఒయ్యన డాయంగాం జనియె నుగ్భవిలోచనుపార్శ కభూమికిం 

దయ్యము "అడు నెచ్చెలి యెదకా భయకంపము నుప్పతిల్ల 6గా6 

దియ్యని విల్లు. బుష్పమల దీర్చివయమ్లులు కౌార్య'సంపదల్ 

పయ్యము గాగ భూమిం బడ వై చె నిలింపులు చూచి బెగ్టిలన్ . 

క్, వెంక క రమా గన, యావేళన జాయవచ్చె నభవునిసేవా 

“హీవాక ఫ్రాఢిని వన, చేవత తెంతయు గఖీరగతి. దను. గొలువన్. 

గ, పద్మ్యరాగవిభూపణ ప్రతేతీమ జు, లలి నశోకలతా ప్ర వాళములు దాల్చి 

సీిందువార ప,నూన రాజీపరాజు6 గ్య్మ,మొ క్తికరత్నళ్ళం గార యగుచు. 

చ, చనుంగవవ్వేంగున న్లిగులసన్నృపుంగ్ నసీయాడం గెంపు మో 

తిన నునుఃబట్టుం జేలం గటి అంగులు వాజంగం గెట్టి భూమిభ్ళ 

త్తవనయ పృనూనగుచ్భములు దాలిచి లే(జిగురుల్ ధరించి వ 

చ్చిన నడదీవవోలె నిలిచెం దరుణేందుకిరీటు సన్ని ధిన్, 

గీ, తరుణి యందంద శేసర దామకాంచి, జఘనపులీనంబు నందుండి జాటిపడంగ 

మాటిమాటికి హ_స్తపద్మముల నెత్తు, చచలభావంబుతో నుండె నభవు, మో ల, 

ఉ. .శ మ్మనియూర్పుగాడుపుల గందము గోల వచ్చి యోస్థ్రబిం 

ఒమ్హుసమిపదేశమూనం 'బొయక యాడెడులే6టీం గోలిచ 

66 

67 

69 
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తృతీయా శా వనము. 

ద్శ్మమున మాటిమాటికి సమం చితేవి భ్ర మలోలదృష్టి యె 

యమ్రదిరాశీ చిమ్మ దరహాసవికస్వరగండపాళి యె. 

గీ, ఆఖిలలక్షణసంవూర్ల యైనయట్లి, యాలతాతన్విం జూచి ఫుస్పాయుధుండు 
రమణచాంబూను దేవతారాధనంబు, సఫలతం జెందె నని చాల సంతేసిల్లె, 

ఈ. అప్పుడు డాయ వచ్చె. దరుణాబ్దకళాధరు గారి భక్తితో 

నప్పుడు డాసె నీశ్వరుండు నంచితయోగసమాధినిస్థ్ర మైం 

దప్పక బాహ్యానీమం బ్రృమదం 'బెనంగం బరమంబు సోవామై 

ప్పెఢుదిన్య తేజము సముజ్ఞ లకోటితటిత్స) కాళ మున్. 

క+ ఆసమభయభక్తు లలరంగం, గుసుమంబులు దోయిలించి కోమలి నించెం 

గిసలయభంగంబులతో, నసదునడుము వణంక నృడునియడుగులమాందన్ 

ఉ. పల్లవసుప్పభంగములు పాదసరోరు హయుగ్మ క ౦బుపై6 

జల్లి శ్రొవోవతంస మగుసంపగి మొగ యొకింత జూజంగా 

నల్లన యైకె-6 బార్వతి భయంబును భక్టియు సం భ్రమంబు సం 

ధిల్లంగ భ ర్హకుకా ఘన ఫణి ప్రృభుహారున కధ కారికిన్, 

క, సరిలేనిమగనిం బడయుము, తరుణీ యని పల్కె_ శివుడు తిథ్యమ యిది యీ 

ళ్వోర భాషితమునకుం డర, తరములయందైన నన్యథఖాత్వము గలదే, 

ఉ. ప౦ంచళరుండు.6 దత్సరత బాణవిమోశీణకాలముం తీ 

శీంచుచు గౌరి శంకరుని, జేరినయప్ప టినుండి యెప్పుడుకా 

నించునొకో హరుండు తగుణీమణీ నంచును వింట హారి 

రించుచు నుండె బెంత నురిరీకృత టై వతకార్యధుర్యు6 డ్. 

గీ పియము శోభిల్ల (గా సమర్చించె గారి, పసనిపయ్యెద జాణ దోగిపల్లపమున 

భానుదీపులు సీటారి చున్న వైన, పృథులమంచాకినీ పద్మ బిజమాల. 

గీ, అంబుజాక్షీ సమర్చింప నాదరమున,నక్షుమాల్యంబు నిటలాతు. డందుకొనియెం 

బంచబాణుండు సంధించె నించువింట, న స్తరాజంబు సమ్మాహనాకుగంబు, 

మ, కమనారాతి నివృత్తి ర్యు€ డగుచుం జం ద్యోదయారంభకా 

లమునం బొంగిన డుగ్ధసాగరిములీలం బక్వబిం బాధతో 

స్టు6 గర్జాంతవిశాల నేత్రము నతిస్వచ్భుంబునై యొప్పు గ" 

రిముఖాంభో జమునందు నిల్పె సరసృశ్వేనముంబునం జూడు[లన్, 

నీ, శె లసుకయును భావంబుకీలు చెలిసీ, యంగకంబుల6ం బులకంబు లంకురింప 

ఛాల్ళె సిమ్మోము లజ్ఞాభరంబుకేర్తిం, శీకరొలోేకనంబులC గెల్లుమల(గి, 

త్? 

71 

72 

73 

71 

75 

76 

77 

78 

79 

వ్ర] 



రం వారఠరపీలాస మూ 

వ, ఆనంతరం బంతకవుధనుం డతర్కి_తం ఛై నయింద్రియటో భంబు బలాత్కారంబు 

గా గుదియించినచేతోవికారంబునకుం "గారణంబు6 చెలియం దలంచి దిశాంచలంబు 

లకుంజూపు వటిపునప్పుడు క క్తైదుర దక్షీణాపొంగపీనీష్టముష్టియు నానతాంగుండును 

నాకుంచితసవ్యపాదుండునుం జ క్రీకృత కార్తుకుండును బ్రహతోద్యు క్తుండును నైన 

నున్న భునిం గనుంగొని తపగ పరామర్శ పివృద్ధ క్ర్రోధుండయ్యె నవ్వేళ (భూ, భంగదు్చేే 

కుం బగువియాపాతునిలలా కేక్షణంబునం జనియిం చిన సముజ్జ్వలజ్ఞ్వాలా జాలం బైన 

కృపీటయోని భువనంబులెల్ల భయ, భ్రాంతంబులై హాహాకారంబులు నేయ నమ్మిన శేత 

నుళకరళరాసనతూణీరంబులతోడం గూడ భస్మంబు చేసిన, | 82 

సీ, నాగ భూషణుఫాలన య నానలము చెత, బంచచాణుడు బిట్టు భస్మమయ్యె 

ట్ర్రపలా ఫిషంగసర్నప్ర కవి మోహాంబునం, గేళిని యవళ యె వ్ర్రాలె ధరణి 

యువతిసంసరక్షంబు యోగవిఘ్నం బని, యళభవు6 డంతర్జాన మాదరించో6 

జెలికాండు తన మ్రోల నొనికి బూడిద యైన, నామని యేడ్నె నా వచినట్లు 

గి. గారి తనచారుసౌభాగ్యగారవంబు, విలువ పోయినచెలువున విన్నవోయొ. 

బర్వ లేం ద్రుుండు నిర్విజణ్ఞభవ మైన, కూర్త్మినందన నింటికిం గొంచుంబోయొ, 83 

వ, అనంతరంబ రతిదేవి మోహాంధోన్టీీలితంబు లై నలో చనంబుల నత్యంతే పియదర్శనుం 

డగు ప్రియుం గానక పురుషాకారంబున భూమిం బడియున్న భస్మంబుం గని యి 

టన ,ప లాపింపం దొడంగె, 84 
m WwW 

ఉ. చక్క-నివారిలోన నెఅజాణలలో విటరాజకోటిలాేం 

జిక్క-నివారిలో6 గడు (బ్రనీద్ధివహీ౦చిన నీవు ప్రాణముం 

దక్కి-నచోట నీమనను ఛై ర్యమున స్మిసిమింతురాలు గా 

'నక్కి-ట ! ప్రుప్పసాయక మవాకఠినాత్త్యలువో మృగేక్నణల్. ర్ 

ను, (పృతిహలా చరితేంబు నావలన నల్బం బెననుం గాంచితే 

(పృతికూలా చరితేంబు నీవలన నల్పం బైన నేం గంటినే 

కృత 'మెన్నరీడును లేనిచంద మీది లక్షీ ఫు త్ర! నీయందు న 

న్నతిదురఖాన్విత డించి పోవ నగవా యధ్వానపుంబట్టునన్ , 86 

క, తలంతే నున థ! గోత,, పలితంబ్రుంజఘననూ త ,కరబంధంబుల్ 
ల వశీ బాగా లో 

కలలే మచీయ్య వ , ర్పలకలి కార్తాధన్తంబు. దతృమయమునన్ = 87 

క. మెటియంగ ముసుర6 గురియంగ, నుణుమం బురవీథులం బయోధర జీళం 

'చెటిపల రమణులయొద్దకు, నిటు(జీ౭క టినికల నింక నెవ్వం డనుప్రున్. 68 

సీ, మదిరారసా స్వాదమదవికారింబులు, బించాధరలకు విడంబనములు 

పీయవియోగంబున బెదరించువా( డయ్యు, నుడంవల్ల భుండు నిసృలోదయుండు 
ళో 



గ్, 

న్, 

శ 

త్ర తీ యా శ్వాసము. 89 

కోయిలనోసాూరో ొ త్తీమామిడీ మోక, నవపల్ల వంబు, బాణత్వ ముడి?! 

కుకళారికలు గూడీ శోకస్వరంబులం, బలవింపం దొండగెం దాపంబు గదిరి 

మాసములు దుగఖపడె మధుమాధవములు6, జిన్ని ములదోూనిలం బులు6€ జిన్నవోయె 

మాట లేటికి వేయు నోమగలవాజ, విశ్వుమున నీవు లే కున్న వెలితివడియె, 89 

హృదయమున నుండి యెప్పుడు హృదయనాథ 

పియము6 జెసప్పెద ననుకెట్ల భేపజంబు 

హృదయమున నుంట నిజ మేని మదన యెట్లు 

భసమైతివి "నే నెట్టు బ్రదుకుం గంటి 90 

న మన్మథ | క వ కా లగుగండుంగోయిలల నేలొకో భువనం 

బులకు రాయభారంబు పంపవు? ప షు సస ఏకం లగు గాఢో పగూహనంబులు 

మజచితే ? యా_ర్హవం క వ క నాయంగంబులం దిది నీవు రచియించి 

నది కడా ? దత్నీణేతరం Me కయ లామారాగపరికర్శంబునకుం దగ 

దొకో ? పతంగమార్షంబున నింగలంబునం బడి భవదంకంచాొ, కృయిం చెద6 గాక మద 

“నుండు లేక రతీదేవి జీవించు ననునపవాదంబు లోర్వవచ్చునే ? నీసువ్భూదీశ్వరుం 

డయినవసంతుం డెచ్చట న్య్నూవాండు ? పటు కోధశేఖావటద్భ్భూ)భంగఖ్ ణము 

ఖుం డగీలలాటలో చనులో దనంబు చిచ్చున నతండును వెచ్చి నిన్ను గూడెనే యని 

యేక ప్ర,కారంబులం బలవింప దత్పిరి చేవ నాక్షరంబులు చాణపాతం బులంబోలి 

తూఅనాటుటయు నెంతేయు నొచ్చి యమ్మధుమాసం బక్క సలయకోమలికిం బుట్టిన 

మహావ్యసనంబూ రార్పం జేర వచ్చుటయు, 91 

సీ క్రొమ్మిడి కై 'పెక్కి_ కుసుమంబు లుమియుచు, నవటుప్ర బేళంబునందు6 బొరల 

నీ, 

రాజన్య. "కేశ చెక్కు_టద్దం బులం, అ తేని యాడ 

నా క్రోళపరి దేవ నాకర వ్రాతేంబు, కంంగద్దదిక చేం గవూపడల 

హరినీలములచాయ నత్షీగోళమ్యుల, సాబగుగాం గన్నీటిసోన గురియ 

ము త్రియంబులు జీరలు ములిసీపడ6గ 

హూస్తముల వీంగుం జనుదోయి యడంచుకొనుచు 

సం బెరం బీచ్చె రతిజేవి ళంబరారి 

కమలినవసంతు నెదుట దుగఖా ర్త యగుచు. 992 

వ, ఇన్విధంబున నారామ ేరామనియెదుట నిమ్మనంబున6 చేరానునియె వ రిలునా రి చీ రు టి ౧౧ జి 

సంబెరంబిచ్చి సొమ్మ సిలంబోయి లేచి వసంతునిం గనుంగొని మాధవ ! నీఇెలికానిం 

జాడు కహోతకర్నురం చై బైనభస్మం బైనవాండు ! నీవు వచ్చుట యెజుంగండు సుమి! 

ల్వు రాసురం బై వజగంబు బిసరంతుగుణం భె నకోదండంబునం గిలగుండువెటు నిటి 
Ct ౧ లు అట 



డే వారవిలానము 

జగ బెట్టీ ముం గలండే? యతిపరుషపవనసంపాతౌ హతం బై నదీపంబునుంబోలె నీపరమి 

త్రుండు కృముణిలండు సుమో |! నాపాపంబునంజేసి విధి వెలిగాం లోొన్నునవిలు 

కానిం గొనిపోయె, నీవును ee శ్రు,ండవు -గావుశ నన్నును నగ్నిముఖంబున నీ 

సఖుం గూర్పం బాడి * కళతోడంగూడం గాముదియు చేఖభుంబుతోడంగూడ 

మెఆుంగి” ననుట సకల సమ్మతంబు. కుసుమళశరుళరీర భసీత చూర్ణ ౦బు శరీరంబునం 

దాల్సి నామేను చప... వ్రేల్చెదంగిస సలయతల్పంబులకు నిట మున్ను 'సవో 

యుండ నగునీకుంజిత పేర్పంజాలవచ్చె నే యని పల్కి_ శోకా వేళంబున వెండియు.93 

సీ హాస్తయుగ్మము మోడ్చి ప్రార్థించి పలికెదం, దమ్ముండానా కిమ్ముం దగల జితాగ్ని 

మందమందంబుగా మలయానిలంబులు , వరవుతో మండంగ న 

బరలోకతృ షికై బంధు లిద్దణకును, ధర్తోదకం దిండు తమ్మితే ని 

సహ కారమం జరీ దరుపిండకబళంబు, పెట్టుండు మాకునై పికము ముట్టం 

గీ దేని పెట్టుండు కన్తూరిదీర్చియ చట , జేర గొజ్జంగవూనీట6 జెంబు లిడుండు 

నన్ను వలరాజు6 దలంచి మన్నన దలిర్ప6, దగ సమర్పణ చేయుడు దంపతులకు.9 4 

వ, అని తెంపు సేసి యగ్శ్నిప్ర, వేశంబున కాయితేం బై యున్నసమయంబున రతినుద్దేశించి 

యా కాళ వాణి యోమన్మ్మధపత్నీ ! సాహసంబు వలవ దుడుగుము నీకుం జేరువన మే 

లుగాగలయుది నీమగండు కందర్పుండు భుజాదర్పంబువంగన్ను6 గానక కనక గర్భుని 

సమావిర్భూతేనునోవి కారునిం జేసి తనకుమారికయం దతనికిం గా గానితలం పుంబుట్టించె 

కన్నియంగవసీన తీనయన్యాయంబునకుం దాన రోసిసరసిరువోసనుం డీనునడ్డేబుట్టిం చిన 

వాండు కునువుళరుండుకడా ! యద్దురాత్తుండు హరకోషఫానలంబున భ_స్తం బగుం 

గావుత మని శపించిన యది న హు బ్రైద్యుమ్నున కిద్దురవస్థ కటక్థించె 95 

ఉం ఎప్పుడు పెంద్దియాడుం బర మేళ్వురు( డద్రితనూజ చేడ్యుతో 

నప్పుడు లబ్ధసాఖ్యు6 డయి యంబిక ప్రార్థన నాసదాళివుం 

డెప్పటి యట్ల సర్వభున నై కధకుర్ణరునిం (బ్రియుం బ్రీయం 

బొప్పంగ నిచ్చు నీగు మది నొండు తలంపకు నమ్ము మార్త్మలోన్ , 96 

వ అనియదృశ్యమాపం బై నభవాతంబురతీ దేవిమరణవ్య వసాయ బుద్ధి మందీభవింపం జేసె 

గుసుమాయుధబంధుం డగువసంతుండును నావృత్తాంతంబునకు సంతసించి య 

కాంత నూరార్చ నాళాపాంతం బపలంబించి శంబరారిపత్సియా గారీకళ్యాణకాల 

ముం బ్రతీమీంచుచు విరహల్నీణం 'టై నళరీరంబు రథ్నీంచుకొను చుండె నంత 97 

ఆశాానాంత్యము. 

ఊఉ, ముంకణమాొనివంకమణిమండన ! కాంచిపురీనివాస ! యే 

ఇణాంకకిరీటదిష్య చరణాంబుజ సేవక | వైరిభ్యద్రనా 



తృతీయా శ్వాసము. 41 

గాంకుక ! బాోరహీరదరహాసవిపాండురకీ రిచం ది కొ 
ఎంటి UU) 

లంకృతదిస్వి భాగ ! శుభలక్షణ ! వారిరువాయ తలేక్షుణా! 98 

క, కరదీపదానశోభిత, బిగుడాంకితీ ! యంబునిధిగఖీరసుహృదయా! 
హార చరణకమలపూబా, పరతంత్ర,స్వాంత ! వంళపావనదరితా! 99 

మాలిని, మాచమూం'బాసుతా ! మానదుక్యోధనా, యాచకాభీప్సిత త్యాగచిం తామణీ! 

ధీచతుర్వర్ల! యా _న్టీక్యసంపన్నిధీ! లోచనాంభోరువాలోలలల్షీక ళా! 100 
గ ద్య ము, 

ఇది (శ్రీనమత్కీ మలనాభపొ త్ర, మారయానూల్యేఫు త్ర, వినయవిభేయ 

శ్రీనాధనామభేయ ప్రణీఠం బయినహర విలాసం 

బనుమహో ప్ర,బంధంబునందు. 

దృతీయాశ్వాసము, 



శ్రీరస్తు, 

న 
విలాసము 

రా 
ళు 

చా జు (AN 

ట్ లోక స్పవనీయ ! సర్వలో కాశ్రయ |! ద 

న్న ర్వీకరభూపణభ క్త! సు 

ధీకలితవి వేక ' యవచిదేవయతిప్పా ! 

వ, ద్వితీయవిలాసం బైనగారీకళ్యాణం బాకర్షింపుము. 2 

గీ. ఆవ్విధంబునం దనమోశిల నసమళరుండు, తనకుం గా నీళ్వరుని చేత దగ్ధ మైర 

ధరణిధరకన్య నిందిం చెం దనదుళూపు( బరులు మెచ్చనిచెలువునిష్ఫృలను కాదె, తి 

ప, ఆనంరరంబ పసుంధరాధరకన్య యవంధ్య ప్ర, పృతిజ్ఞ యె తపస సృమాధినియతత్వంబు 

వహియింప నిజూఖి ప్రాయంబు మేనకాదేవి శితంగించిన.. 4 

గీ. గుచ్చి కాంగిలించుకొని యమ్మహీధర, సార్వభౌముదేవి చతురభంగి 
బుజ్జగించి కూర్మి పొంపిరివోవంగ, హీతమితో క్రిం బుత్రి, కిట్టు లనియె, ర్ 

ఉ, ఎక్కడ లేరె వేల్పులు సమిప్పితజాతలు ముద్దు(గూన నీ 

వెక్కుడ ఘోరవిరతప మెక్కడ యీపటుసాహసిక్యముల్ 

తక్కు. శిరీషపుప్పు మవధానపరత్వమునకా మధు వృతం 

బెక్కి-న నోర్చునో విహగ మెక్కిాన నోర్చునొ నిశ్చయింపుమూ, 6 

గీ అని నివారించే గిరిపత్నియను.పంగూాంతు6, బార్వతియుః. దల్లిమాటం జేపట్ట దయ్యె 

నీప్పితార్థంబునకుం జాఅుహృదయరుచి య, నిన్నుమున దోడిగిలునీరు నిలుపరాదు, 7 

న, అంత నాచంద్రావన సఖీముఖంబున నిజవమనోరథంబు. దండ్రి, కెటింగించి యమ్హహోను 
భావుచేత నరణ్యనివాసమునకును ఫలోదయాంతేం బై నతచస్పమాధికిని జర వడిసీ 
రృళ వ్రృరిక్ఞానిర్వావా౭లున, [= 

ఉఊ, భూధరరాజకన్య మణి భూప ణముల్ దిగంద్రావి యీళ్వరా 

ధాధన*ేళికాతుక పరా యణ యె భరియించెం బాండుర 



చ తుర్గాశ్వాసము, 48 

తాధ్భతివూర్యకం బుగం ద్రైగాఢపయోధర మండలీసము 

చ్చేదవికీర్లసంహతుల చీలుమహీ ధరనల్క._లంబు౪న్ ం 9 

గీ, పాశుపతదివ్యదీత్ష 6 జేపట్టి గారి, చంచరీకాంగనాగరుచ్భాయ చేలు 

కుటిలకోమలతరదీర కుంతిలములు, మడమ లంటంగ నిడుపాటిజడలు గై, 10 

సీ, ముత్యాలమొలనూలు మురువునూ"పెడునట్టి, జఘునంబుమై మౌంజి సవడరించెం 
గందుక క్రీడపై గారం బుపచరించు, హస్తాబ్దముల బూని నతీమాల 

కన్తూరికాంగ రాగములతో విలసిల్లు, తనువల్లి సహాత్తించె ధనళభూతి 

బొమ్మ ప న నీలక ంరస్తో తృనియతి' గూ ర్చెం 

: బనిడికమళ మోరడంపు( బట్టు చేల, కొంగుచాటున పర్గిల్లుకుచభరమున 

గంతంగా వైచెం బులితోలుకళవసంబు6, బరమక ళ్యాణి గిర సార్వభ”మతీనయ, 1l 

గీ, హంసతూలికపాన్ను పే నలరు మొగ్గ, యొత్తునును మేనుగల్లునీ లోత్సలా &్నీ 

౨౫ 

బాహువల్లి తలాండ గాం బవ్వళించె, శే లపా పాణపట్టి కాస్థండిలమున, 12 

గీ. పాశుపఠదివ్యదీకానిభాసమూన, దివ్య లేబోవిశేషసందీ ప్పమా రి 

కాలతౌంగికి శతవృద్ధు లైనమునులు, ప్ర,ణతు పు భావి పృభావళ కి. 13 

వ, ఇవ్వీధంబున క ఇభర శిఖరంబులయం దలి హరిణకిశో రం బులకు నరణ్య బీ జూం జలిశిధాన ౦ 

బునుం దరులతాకుంజం బులకు ని రృరధారాసేకంబుకు నొనర్చుచు6 గృష్టాజినో త్తరా 

సంగవతియు సర్వాంగభనీతా భ్యంగమంగళ స్నానయు నై కొంతకాలంబు గడపి కాం 

శీఠంబు కడం గానక తెంపు నేసి మండువేసవిం గనగన మండు నగ్నిముఖంబునడు 

మన నిలిచి మధ్యాహ్నకాలంబున నర్క-మండలం బాలోకించి యు వర్షా కాలంబు 

బత్మపాళీతణస్థితంబులును దాడితాధరం౦బులును బయోాధరో ల్సేధవిపాతచూర్ణ్మీ తంబు 

లును ద్రిసలీవల యస్థలితంబులును నాభీగహ్వార ప్ర విష్టంబులు నగుజలధర జలబీందు 

భధారలం దో(గియు శిశిరకాలంబునం దివతాళించుకొలంకులలోనం బుక్కిటిఒంటి నీట 

నిశాసమయంబుల నిలిచియు నంబుచుళికంబులును నుడుపతికరంబులును కరువలిం 

డుల్లిన జీర్ణ తరుపర్జ్భంబులును నాహారంబుగా దుష్కరం బ్రైనతేపంబు సేయుచుండ 

సొకళ్ళనాండు, 14 

మ. ఆజినొ పాఢధరుండు ప్రొఢతరభా హెతి ప్ర గల్భుండు నీ 

రజబంధు ప్రతిమాన లే జుండు జటారాజిచ్చటాతౌమ్ర, మా 

ర్థజు డేకాకివటుండు బ్రావ్మాణు(డు విశ్రా మార్గముంబోలె నా 
లీ 

త్రీజగస్తోహనమూ ర్రిసన్నిధికి శేతెంచెకా పనాంతేంబునన్ * 15 

గీ, ఇవ్విధంబున శేతెంచి యెదుట నిలిచి గారి నాశీర్వదించె నక, పటవటు:డు 

కలితకోమలనవకుళ గంధి యైన, యంగుళీపల్ల వంబుల వాస్థమె త్తి, 20 



44 

వ, 

క్ర 

౨ ర 

వ, 

భ్ 

వారవీలాసీము 

పార్వతియు బహుమానపురస్సరంబుగా నయ్యుర్వీసురవటునకు నతిథిపూజ యొనర్చిన 

నతండును గొండరాదూలి సేయుసత్కారం బంగీకరించి ముహూర్తమాశ్రుంబు 

విశృమించి మేలువడిచూపునం జూచి ప్ర స్తావనోచిశంబుగా ని ట్లని మొ. 17 

సలిలంబు ,త్రిషవణస్నానక్నునుం బౌనె, Pt దీర్దాయతా కీ | 

కునుముంబులును ని ధ్ధకుళపల్లపంబులు, సులభంబు లై రు నె సుందరాంగి ! 

సత్వంబు లన్యోన్యజాతివై రము€ దక్కి, కాంతి గైకొని యున్న చందృవదన | 

యనుదినంబును దేహయాత్ర, కాయిత మాని, నీవారపాకాది ఫూవుంబోణ్ | 

శఈ_క్రికొలంది6 దపశ్చర్య సంఫఘుటింతె, ఫలముపె నాస న్నాగృవాబంధ ముడిగి 

తౌ మృటింబోస్టి ధ_క్షసాధనములందు, నాద్య మగుసాధనంబు దేహంబ కాదె, 18 

మగువా! నీపెంచినలత, చిగురున ముకుళంబు నుల్లసిల్లె ని వెఫుమా 

పగడపుంగెమ్లైోవిపయి, నగ వుదయించినవిధం బునం బస్ఫుట మై, 19 

పంకజలో.చన! కరద, ర్భాంకురములు మేసినట్టి యపరాధమునకా 

రంకునుదపోతకంబుల, జంకీంపవుగా తపగి ప్రశాంతి వెలితిగాన్, 20 

అభి)ఏథిపరిచ్యుతం బై నయట్టి; యమరళతటినీ జల ప్ర వాహమ్ముకం కు 

ధరణిధరరాజు నీచర్మిత్మంబుకతన6, బరనుపావను. డయ్యె నోప దృనయన!. 21 

సంబంధం౦బు సా _ప్పపదీనంబు గావున నింతతడవు నీతోడం గదిసి పలుకు చునికింజేసి 

యే నాప్తుండల గావున నొక్క-మాట యడిగిన బ్రాహ్మణజాతిస్వభావసులభం బైన 

వాపలంబు6ం జూచి హెచ్చు గుండాడం బని లేదు రహస్యంబుగా ఘిండె చేనిం 

జెప్పుము, 22 

ప్రృళభమప్ర)జానాథపావనకులమున€ , బ్రిభవించి తబల! ప్రపం చసార 
సౌందర్యసంపద సడీసన్నదానవు, నళ్వరం బైశ్వర్యనై పుణంబు 

సొఖ్యంబు నిరవథి సర్వసామ గ్పినీ, యజచేతిభాగ్య మత్యాయతంబు 

భాగ్యంబు నీకేమి భాంతి మొనది మనోరథ మేమి చెప్పుచూ రాజనవన 

దుష్కరం చైనతప మిట్లు దొడరి చేసీ, మేను డయ్యించుకొనంగ చేమిటికి వచ్చెం 

జి త్తీము విచారమార్లంబుC జేరంచెచ్చి, తత్వము దెలియ జెప్పు చూతము మృ గాశ్నీ. 

3 పిత్భగేవాంబున నవమానంబు పుట్టదు గదా! పన్నగఫణారత్నంబుమోంద€ల జెయిసాచు 

వాండు గలంజే, నిండు జన్వనంబునకుం దగినవిభూపణంబులు తొలంగం బెట్టి వార్థ 

కోచికంబు లగువల్క_లంబు లెట్టులు ధరించితివి బేవలోకనివానంబున కాసపజెదేని 

నది పృథ్శాక్కమంబు | నీ పుట్టినిల్లు బేవభూమియకజూ ? తగివవరునిం గామించి 

సమాధిపషహించితి వేని నదియు నీకుం దగదు రత్నం బొరునిచే నజ్వేషింపంబడు. 
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థి 

గాని యెరు నన్వేషించునే. నిట్టూర్వుగాడ్పులచే దుర్లభజనానురాగంబు నీయందు 

దేటపడుచున్నది. అట్టి కఠిశవృాదయుం జెవ్వండొకో వాండెవ్వని నపేతీంచియేని 

నీవు తపంబు సేయుచు గలమూగృపీింగళం బగుజటాభారంబు ధరియింపం దగ దని 

యంతనిలువక యక్క పటవటుండు, 24 

య, ఏనును బృహ్మచారి( దరశేక్షణ! నీవును గన్య వెంతకా 

లానకు నీకు. బెండ్లియ ఫలం బగునేని విచార మేలస 

న్యానముతోడ నచ్చునను మాన్యు వివాహము గమ్ము లెమ్ము కా 

దేని. దపంబులోనిసగ మిచ్చెద మాను తపోభిమానమున్ , 25 

న, అనినం బార్వతి యమ్మిథ్యావటునకుం దనమనోరథం బెటి(గింప నొల్లక వయస్యం 

గనుసన్న చేసిన నచ్చెలిక త్తె యు శ త్తపోధనకుమారునితో ని ట్లనియె, నయ్యా! నీకు 

గుతూహలంబు గలదేని వినుము కాలకంరకి నోరకంరహుంకారపినీ ర్ర రకం బగుపుష్పచా 

వునిసమ్హావానా స్త్ర ౦ నీక వ్యహృదయం బున నాటిన నాంటంగోలతె లలాటచండధూసరా 

లక యె ఉహూపగంసతకరకిలాకేపం బగు జవకునింట భృతిం జెందక కార 

భృతు లను నుజ్జగించి ఫినాకపాణిం బతిం గాం గోరి తపంబు సేయ సను 

కి సబాపష్పకంరస్తలితంబు లగునంగీ తాక్షరంబుల విమాపామ్ చరి తృంబు పాడుచు 

వనాంతసఖు లగుకిన్నరరాజకన్యక ల నగపించుచు6 ద్రిభౌగశేషంబు లగునికాసమయం 

బుల నించుకించుక న్ని ద్రించుచు గలం గాంచి నీలకంర! యొ న్చోటికిం జనియెద వని య 

సత్యకం రార్చిత బాహు బంధన య య్య్యూను విరహవ్యధాదుస్సహం బగుతపోభారదిబున 

భర్లు పక్రీకరింపం దలంచి యున్న్నయది యని పల్మి_న, 26 

చ, వికివిక నవ్వి యక్క-పటవి ప్రకుమూరు. డు మేలు లెస్స వా 

నికి నయి రాగబంధమును నిల్చె మదిం దరళెొయతాకీ మో 

సకియ వివావాచేళం బుంశాసనుపాణింబరి గృహిందువో 

మొకమున బుస్ఫుమంచు నహీ మ్రో6 గిన నెట్లు భయంబు చెందునో. £7 

నీ, రాయంచ యందు జీరకు జోక యగు గాక, పచ్చియేనికతోలుంబచ్చడంబు 

హరిచందనాస్పదం బగుచనుంగపమిందల, బట్టుం జేకొనుంగాక భసితధూళి 

కమనీయ చరణలా మూరాగలేఖచే, ముద్రితేం బగు6 గాక రుద్రభూమి 

కలితముకాఫలగై ) వేయకంబుతో (౧, దులదూ.గు6 గాక పెంజిలునపేరు 

గీ, మనువు లెస్సయి యుండె( బో మాననతికి 

నివ్విధం బన్న లోకంబు లెల్ల నగరె 

యహాహ ! ముదిగొడ్డు నెక్కి. వికూటనంబు( 

జేయ బోవుట యదియు మేల్చాయ చువ్వె, వ 



46 వారవీలోసము 

ట్, పుట్టు వెలుంగ నిన్వరికి6 బోలదు మూండవపకన్ను6 జూచి చే 

పట్టండు వెలి వా డయిన బ్రాణహరుం డట జంతు కోటికిలొ 
ఇ చ గట్టినతోలుచీర కలకల్మి ప్రకాశము సేయు చున్న బె 

ప్పట్టునం జూాచినకొ శివునిబై సీ యెజుంగంగరాదు భామినీ, 29 

గీ. నూట లేటికిం జాలింపుమా తపంబు, హరుని గూర్చి సరోజపత్రాయతా శీ ! 

వలదు తివియంగ6 బాంతినవాండికొజ్లు, యూపసరత్కి)య కర్ష్మమై యుస్నె చెపుమ 

వ. ఆనిన నక్క-పటవటునకు నవ్వధూటి యి ట్లనియె, 31 

ఉ. చాలు వివాదము ల్పదిగ కంభునిగూరిచి యిట్లిపబ్బు_ లీ 

వాలముచేసి పల్కి_తివి యైనను నొ విను చంద్రమంకళా 

మొళిపయి న్మదీయ మగుమానస మెంతయు జిక్కె_ నింక చే 

జూలుదు నయ్య రమెమ్థెయి భుజంగ విభూపషణునిం దొరంగంగన్ . 32 

వ, ఆని జయావిజయలం గనుంగొని యపాంగంబుల గెంపు గదుర నీ బృహ్మచారి శంక 

రుని గుటించి యింకను వంకరకొంకరమాటలాడ నుంకించుచున్నవా. డితని మెడవట్టి 

నూకుం డని పల్కి. కోపా వేశంబున, 33 

చ జిలుం గగువల్క లాంచలము చెన్ఫయి చన్నులమో6ద6 జాతిగా 

నలుక దుషారిశే లసుత యవ్యలిమో మయి నాలుగేన్సదం 

బులు సని భ్రూకుటీకుటిలమ. లలా టము ఖేందుబింబ యై 

మలంగి కనుంగొ నెకొ భుజగమండను నక్క-పటద్విబో త్తమున్, 34 

శా, సామాత్మా రము జెందె నవ్వుచు గిరీకానుండు ధాత్రీధరా 

ధ్యమైపళ్యము6 శ్రమ నిర్భరక టామోలోకన ప్రాఢిమజా 

వీశ్నీంచెకా దరళొత్నీయు న్మ్యనమున న్వీగీడా పృమోదక్షమా 

దాశ్షీణ్యఇబులు నందడింసప నిలిచెం దత్సన్ని ధానంబునన్ . 836 

శ ల స్ట చ అరు దగునీతిపమునకు నముడువ్ యితి నేలుకొమ్ము నీ 

వరవుడ నంచు శూలి వ్రీయవాక్యములం దగల గారవింప6 గా 

ధరణిధ రేం దృనందన యుద, గృతపోమహానీ య వేదనా 

భర మఖిలంబు వీడొ-లిపీ భావమునం బరితోప, మందుచున్. 36 

ప, జయనీజయ లను ప్రాణసఖులతోడం గూడి మాతం డ్రి, హీమవనత్పగ్వ కేం ద్రుండు చేవ 

రకు బ మాణీకరింపం బా త,0 బయ్యను, కన్యకం బిరృపరాధీన నగుట దేవరచి త్తం 
ల లో 

బున నవధరింపవల యు నని విన్నపంబు సేయించిన. 37 

గీ, అమృతీకరమొళి యను గాక యనుచు. బలికి వేడ్క. గిరరాజగందన వీడుకొలిపి 

ఛారగిరిశీళి దివ్యచి _ర్తీమున6 దలంచె, స ప్రమునుల నరుంధతీసం యుతముగ, 88 
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శా. ఆస పరు లరుంధతీసహితు లె యా కాళమారంబుకకా 
ఆూలీ త్ర 6. ౧ 

మ. 

సీ, 

౫౨౧ 

గ్, 

క్, 

G. 

వ, 

ఛాసనందోవాము నూర్యచం ద్రరుచులకా భంజింపంగా డిగ్రి క 

లాసస్థానము జేరవచ్చి కని రుల్లాసంబుకక్ హీామపీ 

తమ డయి దేవత ల్లూలువ రాజై యున్న | శ్రీకంరునిన్ 39 

పదియార్వ న్నిపనీండివల్క_లమునక్ భాసిల్లు ముత్యాలజ 

న్చిదముల్ రత్నమయాక్షతం బులును మాణిక్యం పుం బొ తృంబునకొ 

జదు రొప్పకొ ధరియించి యల్బధరణీజాతంబులకొ బోలె గ 

'శ్రైదురళా నిల్చినదివ్య సంయముల సంవీక్నీంచి సంభావనన్. 40 

ఆకాశగంగలో నభుమర్గ ఆఅస్నావ, మహరహంబును జేయునట్టివారిం 

ధ్రుస్థానితాళ్వుచే భానుముంతునిచేక, గురుభావమున ముక్కుల గొ నెడివారి 

నంఠ్య కాలమ్థునయం దుర్వితోంహాడ, నుదధిలోపల మున్ష కున్నవారి 
సర్గశేషమునకై సాహాయ్య మెొనరించ్చి పర మేస్టి.చే మచ్చు బడ సవారి 

గగవముము లేడువురవారిక క్పైదురన, పతిపదంబుల పై దృష్టి భ_క్తినిడిన 

దివ్య చరిత నరుంధతీడేవిం జూచి, సమ్మదము నొందె కందర్పశాసకుం కు, 41 

అంధకారి యరుంధితి నాదరించె, గారవంబున ఛేదంబు కలుగకుండం 

'బెద్ద వారికి శ్రీ పుంవిభేద మేల, మాననీ యంబు వుణ్యకర్శ ంబుగాక', 42 

ఆబుషములం జూడ శివునకు, జడారపరి గృహము వెంట దద్దయు( దగిలెకా 

చారపర్శిగృహమే కద, సారపుధర్శముల కెల్ల సాధన మరయన్. 43 

పర్వతసార్వభౌముసుత పై ననురాగము సంప్రరూఢ మై 

శర్వుని చి త్తవృ త్తీ కొనసాగుచు నుండుట కానవచ్చుటం 

బూర్వపుందప్పు6 జేసి వెజిం బొందుచు నన్నయనంగు. దెంతయుకా 

నిరతి బిందె నౌ తనదునీతి ఫలించి తపంబు పండినన్, 44 

అప్పుడు స ప్తర్ణులు హర్ష ర్చ వినయభ కీ కిర్ శ్రధ్ధావిశ్వాసతాత్పగ్యం బులు మనంబువం 'బెనంగొ 

నంగ శేలుదోయి వన ఫాలభాౌగంబునం గీలించి కంటకితకపోలఫాగు లై దేవా! 

యింతేకొలంబునకుం గదా మాతేపోదా నాధ్య యన యజ్ఞ వృతౌదిధర్శంబులు ఫలి 

యించె భువనాధ్య తండ వైననీవు మనోరథాగోచరం బైనమన్ననం జేని మనోవిష 

యంబున మన్న్వించితి వింతకం సును భాగ్యంబు గలదే యొవ్వానిచి త్తంబున నీవు పర్తిం 

తువు వాండు కృతార్థుండు గడా నీచిత్తంబున వ _ర్రీంచుమాకృతార్థత్వంబు వేట 
వర్ణింప వేల ? భపత్చుంభావనానిశేషంబున యంద మాకు బహునూనంబు పృత్య్టయం 
బు నయ్యె యుప్మ దనుధ్యానసంభవం బగు ఫ్రమోదభారంబు మొాయంరేరంగం బులయం 



1 
త్మ పహూరవీలానము 

దంగీకరిందుటప సకలభూతాంఠర్యామి వగునీవ ప్రమాణంబు మాటలు చేయు నేటికి/ 

జింతితోపస్థితుల మైనమమ్ము నేపనిపంపునం దలంచితిరో యానతిం డనుటనణ. 45 

చ. లలిశజటాకికీటసదలంకృత మైనళళాంకళేఖ కో 

మలరుచి డంతదీగితిస సమాజకుతో. బొదలంగ.6 జే యుచుకొ 

బలికె లలాటలో చను(డు పృస్ఫుటభంగి మున్నిప్ర జంబుతో. 

న స స బురణించు సమం నిసధ్యనిన్, 46 

గీ, ఎఆు(గుదురు కాదె మిరు నాహృదయనవృ త్తి, నాకొఆకు నేన వర్తింతు నేకృతులను 

మన్మ హోమూర్తు లెనిమిది మౌొనులార, భువనరత పృయోజరంబునక కాదె. 47 

గీ, విప్పకృతు లై నయబ్బంది వేల్పు లెల్ల, మనంగ6 గోరిరి సేనాని మత్పినూతి 

ననఘులార తృష్ణాతురు లై అ నవారు, వారివాహంబు ఘశవృష్టి 6 గోరినట్లు, 48 

వ, ఏతదర్భంబ పార్వతిని ధర ర పక్నింగా నపేశీందు చున్నవాండ మాకొజకు నోరు జి 

టు నో. య క్కా-ర్యంబు సంభటింపవలయు యుహ్మళ్సంఘటితంబు 

లై నసంబంధముల కెర్నండును వికారంబు ఫుట్టనేర దభ్యున్నతుండును న్థీరిమంతుం 

డును వసుంధరాభఖారధూవ్యహుండును నగునద్ధ రాధరసాగ్వభ "ముండు సంబంధగాం 

ధ వార్డు ౦కు కన్యార్థంబ యిటు శ్రుసక్షి రింఫుండు భవత్సంణిహి హీతంబు లె లైనపురాణాగ 

నూదులు గదా లోకవ్యవహారంబులకు నిదర్శినంబు లై యుండు సీయకుంధతీ దేవి ము 

నీ కార్యంబునకు సహాయ కొంగలదు విశేషించి వివాహళో భర కార్యంబుల మందు( 

బురంధ్రీజరంబులప6 జనవుచెల్లు నిది శుభముహరా రం విప్పుడ కదలి యోపధిప్రుస్థ 

పురంబునకుం జకుండు కై లాససాను ప్రదేళంబుల బుకస్ఫమాగమం బగుం గాత మని 

కంభుండు వి స్తంభగంభీరంబు గా నానతి యిద్బిన, 49 

చ. ఆరండు సమ స్పసం యమిజనాద్యు6డు 3 వలనుత పరి గృహో 

యతుం కయి యుండగా సురమహరి ర వరేణ్యులు ప్రా ప్యాక్షన ప్రజా 

పతులు తదాదిగా హృద యపంకరుళాంబులతోం Sy గహ Ww 
ప్యలికరసంభవం బయిన య చ్చపులజ్ఞ పరిత్యేజించుచున్. (0 

వ, మహో ప్ర, ప సాదం బని యంబర మార్గం బున వీామువుతంబు డాయం జని. ర్1 

గీ, గగనముననుండి డిగ్గి సత్కార ము క్తి, వెలింగి హీమపర్వతాంతరస్థలమునందు 

నిర్మలం బైననిధిలోసని నీశందోందు, నిందుబి,ఏంబులశుబోలి బుషి గణంబు, ర్ర్2 

ళా, పొదన్యాసములక ధరి హా పరికంపంభొంద నక్యంతేస 

మోదంబుక్ భయభ క్తులుక మనమునక్ ముట్టంగ శే లేం ద్రు( డం 



చతుర్థాశ్వాసము. 49 

భో దాకారముతోణ డీగ్గినమహా పుణ్యాత్తులళా సర్వలో 

కాది శే, యుల వే యెదురొ_నియె నరా ధ్ వ్ర వాక్లవా సాబు డై ర్ని 

గి, ధాతుతామ్రాధరుండు ము. సానువత్షస్థలుం డు వటస్క-౦ధు6డైన 

ముంచుగుపిలిరాజు సంభిమముతోడ, పక నతిభ క్రి నిదురుకొనియె, 

నీ, విధిమార్ల మొక్కీ_౦త వీసరవోకుండ, నర్గ రృ శ్రపాద్యాది కి యాకలాప 

మాచరించి వినిర్ధ్మలాచారస సంపన్న, లగునమ్తవార్డుల నాదరమున 

నంతీగ్గీపురానకు నల్ల 6 దోడ-ని పోయి, కృదుముగా నుచితౌసనముల నునిచి 

స్వాగతకుళ లవా రానువూర్వికముగ, నతిగఫీళ పృన్ఫుటాక్షరముల 

గీ, వారితో నిట్టులనియె నమేరుసఖు(డు, గాఢవినయావనతవూర్వ కా యా డగుచు 

హూస్తయుగళరంబు మొగిచి సం ప్రార్థనమున, యావవర్థపనం బగువట్లు గాంగ, ర్గ్ 

గ్, అపపయోదసముద్భవం భైనవాన, యనధిగతప్రుహ్పజాలకం బైనఫలము 

పుణ్యనిధులార! నాగ్భహంబునకు మిరు, తలంపుగానితలంపు గాం దారసీలుట. 

క, రెంటను నేం బావనుండను, వింటిరె మునులార! మాపవి తాంఘు)లుశ 

న్నృంటుట మదీయమూర్థము, వెంటం గా నభ్రగంగ వెల్లివిరియుటన్. ర్7 

నీ, స్థావరం బగు మేను పావనతే్టేము జెంది, భవదీ యపాదస్థంస్పర్శన మున 

గడగంటి నాజన్ల కలికృతార్గతం బొందల, గన్నులారఃగ మిమ్ము గానంబడనసి 

యువత కాపా సమభ్యుదితస సరీతోషంబు, నిండి దైవాలు నా నెమ్మరమున 

మోతేజమున నాదుమేనిలోం దహతవా, కలు సాంబుపబలంచు md పోయె 

గ, నను6 గృతార్ధని జేరు బావనుని జేయం, బరమపుణ్యుని జేయ సంపశ్నుం జేయం 

దలంచి యేతెంచికిరి గాని తక్కుగలద్కె కార్య మానతి యిం డార్యవర్యులార! 59 

ను. అని పర్టన్యకళోరగర్జ కెన గా నాడంబరాటోపముం 

జెనయం బల్కు-_గఖీరనిస్వనమునకా శీతా చలేం ద్రుండు ప 

ల్కి_న నందందం బృతిధ్వను ల్మణిగుహా గేహంబులం దుండ6గా 

నినుమార్చల్వి-నరీతిం దోంచె నవు డూహీంపకా ముని క్రేణికిన్, ర్9 

వ. అప్పు డంగిరసుం డందటీమునులయనుమతి నప్పర్వ లేం దున శిట్ల౦ి రయి 60 

క, సర్వము సంపన్నంబగు, నుర్వీధరసార్వభౌమ యుల్ల ము నీకుకా 
సర్వోన్న తంబు గాదె య ఖర్వము లగునీమహాళిఖరములభంగిక్. 61 

వ. చరాచరభూరఠేజూలంబులకు నాధారుండ వగునిన్నుం బుకొణబృవ్మావాదులు. విమ్మం 
Cd 

డని స్తుతింతురు స_ప్పపాతాళ భవనగోళ మూలాధార ంబ వగునీవు భూభుఐనంబు భరి 

౦౫ణంపనినాండు భుజంగమశేఖరుండు మృణాలపేకలం బగుఫణామండలంబున నిఢి 

7 శ్ 
న 



60 వారవనిలాసము 

భరింప 'సమర్ధ్థం డగు నే? సత్నాననంబులును నానేతుసము ద్రావనీచిహ్నంబులు నగు 

నీసలిల ప్రవాహంబులు భవతీ. _రితీర్థంబులుం బోలి భువనపావనంబులు, తిర్యగూర్థ్వా 

ధరస్థానం బు లా,క్రమించి త్రివిక్కృమావతారంబున విరాడూ,పంబు వహించినవిప్వ 

శీను ననుకరిం"3దవు నీకు నితరపర్వతంబులకును సాటియే. ఇది యిట్లుండనిమ్సు మేము 

వచ్చిన కార్యంబు సావధానుండ పయి యాకర్ణింపుము. 62 

ఒకా ఏ వేల్పులకు లేనియాశ్వరళబ్దంబు6, దాల్చు "నవ్వండు సుభాధాముతో డ్ 

నవని ప్కృధానంబు లై నయంగంబుల, సవరించు నెవ్వాండు సకలజగము 

చీకరంబున పసియించి యొవ్వని౯ గంద్రు, యోగీశ్వు నేళ్వరుల్ యోగదృష్టి 

చెవ్వనిపదము నూ మ్మే కషబుధులు పున, రావృ త్రిశూగ్యక మండ్ర్రు తెలిసీ 

గీ, యరండు శంభుడు విశ్వలోకై కసాక్నీ, యడుగంబు త్తెంచినాండునీ యనుం సం గూ6తు 

నిమ్మ పెండిలి పెద్దల మేము మోకు, దుహినగిరిరాజ! ఛభాగ్యవంతుండ వై తి. 63 

ప్రీ తై 9లోక్యమునకు6 జం ద్రకళ "ధరుండు తండ్రి, తల్లి యాం గాక యీతలిరుంబోండి 

హరునకు మ్రక్కీ- యనంతరం బమరు లీ, కుటిలకుంతలకు మైైక్కు-దురు గాక 

యిీతలోదరి నిచ్చి హీతబాంధవంబున, నగుదుగాక గురుండ వఖిలపతికి 

సీరాజబిం బాస్య కారణంబుగ నద్రి; కులము బజేవకులంబు6 గలియు( గాక 

గీ, తగినవరునకుల గన్యకాదాన మిచ్చు, నంతకం లొను మణి భాగ్య మన్య మేది 

తల్లి దండ్రుల కఖిలభూధరవ రేణ్య! , సకలయజ్ఞాంగ సముదాయ జన్మ భవన! 64 

౫ దారఠవ(ట నీవు మేము సంధాతలమ(ట, గారవపుంబెండ్లిహంతురు గారియంట 

కంభుడంట పెండ్లికొడు కిది సంప్రదాయ, మఖినుతింప6గ6 దగు. బర్వతాగృగణ్య! 

ను. ఆని దేవర్షి బహు, ప్రకా రమధురవ్యాహార సం దర్భముం 

బనిగొం చుండగ దం డ్రిపార్శ వ్ర్మున సద్భావంబు లజ్ఞా భరం 

బును మౌగ్ధ్ర్యంబును దోప నృమ్రవదనాంభో జూతే యె యల్లన 

ల్లన లెక్కి-ంచుచు నుండే బాణి నవలీలాపద్మ ప్మత్రంబులన్ . 66 

గీ, భూమిధరరాజు సంవూర్ల కాము డయ్యు 

ముదముతో మేనకాదేవి మొగము సూచి 

కన్య కాదాన వేళల గలదు చనవు 

శ్షీతిగృహన్థులక ౦కు సద్దేహినులకు. 67 

ప, అనంతరంబ తనకూరిక న్యం జూచి హిమనవంతుండు. 68 

నీ, రావమ్మ తల్లి! సర్వజగచ్భరణ్యున, కవృతాంశుమాళికి నైతి భిక్న 

యర్ధు లై వచ్చినా రాదిమ్మ బృహ్మలు, ఘరపుణ్య రాసులు గగనమునులు 



పొ 

2 

వ, 

చతుర్లో శ్వాసము, 51 
థి 

పరమపతి వృతౌపరిపచ్చిరోమణి, యదె యరుంధతి త్రిలోకై శ్టీక వినుత 

నీవు కారణముగ సనిజయంగ సిద్ధించె, భాగ్యంబు గృహమేధిఫలము నాకు 

ననుచు మైైొక్కీ.ంచె బుములకు నందజకును, నబ్జ్బభవుకోడలికి దుహెరా ద్రినాథు6 

డవధరింపుడు శివుని యర్ధాంగలక్షీ; ప్రజాతి యొనరించె మో కని పల్కి. నగుచు, 

ఈప్పితౌర్ల కియాసముపేతు. డైన, శైలపతిమాట కందటు సంతేనీలి 
@ =) 0 ౧ 

పృణుతి యొనరించి యంజలిపాణి యైన, గారి నాశీర్వడించిరి గగనమునులు. 170 

+. తేనంకరంబ యభిలపి తవరసం ప్రా ప్తిసముపజాతకుతూ హల యగునా హంసగమన నరుం౦ 

ధతి తనతొడలమి(ద6 గూర్చుండం బెట్టుకొనియె మునులును వినిశ్చితికార్యు లై వివాహ 

తిథి నేంటికి నాలవనా6 డని ముహూ ర్రనిశ్చయంబు సేసి సారుంధతీకు లై హీమా 

చలంబు నామం తి,౦చి చని విశుద్ధం బై నకెార్యార్థంబు విన్నవించి యమహా దేవుం 
ww 

డనుప నిజస్థానంబుల కరిగిరి పళశుపతియు నెట్టకేలకు ,దిసత్రయంబు గడపు చుండె 

నట యోపధి ప్రస్థపురింబునందు. 71 

. ఓపథీనాథుం డభివృద్ధి నొందు చుండ, దిథకి జామి తేగుణము సంధిల్లు చుండ. 

ట్ జీ అధు బర్వ తేంద్రుండు సముపేత బాంధవుడు, ఫు త్రికోద్వాహక ₹్యాణమునకు. దొడంగె, 

నవళకుఖారంభసం విధానముల నపుడు, కాతుకన్య గృకాంతానికాయ మగుచు 

ననుపమన్వ్యూ క్రి సౌనుమంతుని పురంబు, సకలమును నొక్క.-_యిలువోలె సం భ్రమించె. 

. సంతానకద్రుమచ్భాయా సమౌకీర్ల , రాజవీథీపరివ్రాజితంబు 

ధవళ -చినాంశుకో త్తమసమాకల్పిత్, మహనీయతర కేతునముండనంబు 

సకుధిక_స్తంభకాంచనతోరణావళీ, మేళనో ల్రేజితమిహిరదీ ప్రి 

పతిగృహ ద్వార పర్యంత సంధానితే, సుమగుచ్చమాలి కాసుందరంబు 

గరుడగంధర్వకిన్నరఖచరయక్ను, సిద్ధవిద్యాధరాంగనా శ్రేణిభరిత 

వఖిలలోకవిలోచనహర్థ కరము, రాజితం బయ్యె నోవధి ప్ర స్థఫురము, 74 

మై త్రీముహూా ర్హంబున నుత్తర ఫల్లునీనకు త్రృంబునకుం జందృయోగంబు గలుగుచుం 

డం బతిఫుత్రవంతు లగు కమ్ము తెదున లమ్మ త్త కాశినికి కృంగారంబు నేని రపుడు. 17 

గార సిద్ధార్థ వినివేళ కలిత మగుచు€, దరుణదూర్వా ప్ర,వాళ సంభరితే మగుచు 

నాత్మ రకూకిలీముఖం బగుచు నపుడు, చాల కభ్యంగనై పథ్యలీల యమ, 76 

బం గారుకంకపత్కముC, గింగేల ధరించి యొప్పె గీరినందన య 

భ్యంగముతటి భాస్క-రకర, సంగతే యగువిడియనా(టిశశికళ్లవోలెన్, 77 

కమనీ యలో ధృకల్క-౦బునలుం గున, నభ్యంగ తై లంబు నపనయిం చి 

యాక్యామ మైనకాలా గరు దృవమున, నంగరా గాలేప మాచరించి 



రో హారవీలోసము 

కన్తూరి పునుంగును గ్థథసారంబును, సంపంగినూ నియు సంతరించి 

యభిపేకవిధియోగ్య నుగుముడుంగొల్లియ, నిర్జాభిబిలయు గా నెణిక గట్టి 

గీ చలువనెల నైన ముత్యాలచవికలోన6, బృథులమాణిక్యళళి కాంత పీశి యందు 

బదియునార్వ న్నిపనీండికుంభములనీట, జలక మార్చిరి గౌరికి జం దృముఖులు. 7 

వ, మంగళ స్నానవిశుద్ధ గా త్రియు గృహీత ప్ప త్యుద్దమనీ య యు నై ప్రఫుల్ల కాళ యగుళర 

తా లవసుంధరయుం బోనిపార్వతిం దత్ప్ర దేశంబులనుండి మణి స్తంభచతుష్టయాఖి 

రామంబును వితానవంతంబును నగుకొతుక వేదిమధ్యంబునకుం చెచ్చి నెచ్చెలు లలంక్థరిం 

పం దొడంగి, రప or 
79 

, అగరుధూవంజీసి as భావ, మంతేరన్య స్తకుసుమమాల్యము తదీయ గీ 

నులిమనోజ్ఞ ౦బు ధమ్మిల్ల మలరుంబోణి, యిస్పపఫూదండ. గై సేసె నెలమి నోర్తు 60 

స కలితగోరో చనాప త్ర కములతోడం, గరము విలసిల్లె నీవోరగిరితనూ జ 

చ కృవాకపదాంకితీసై కతేములం, గరము విలనిల్లునాకాశగంగ వోలె. 81 

గి, తుమైదలతోడం గూడిన తిమ్మివోలె, జలజరేఖా యుతం బై నచంద్రు పగిది 

ఫాలమున6 గుంతలంబు చేర్పజిచినపుడు, నెలవు గాం దోంచె గిరికన్య నెమ్మెంగంబు 82 

వ, మటియు నొక్క సైరంధి, లో ధ్రక పాయరూతంబును గోరోచనాకేపనితాంత 

గారంబు నగునీహారగిరికన్య కాలలామంబు కపోలభాగంబునం బరాగలాభంబు సంధిల్ల 6 

గ ర్జావతేంసంబు గా గాయజప్రరోహణంబుం గీలిం చె,నొక్కుదం దలాపాంగి మంచుం 

గొండరాచూలియధిర ప్కవాళంబు కిం చిన ధూకచ్భవిసృష్టరాగంబు( “గావించె,నొక్ళ- 

యిందుబించానన యంబిక చరణొ ౦బుజంబుల స్ త్తిలత్తుక హర్తించ, నొకకిసలయ 

పాణి చరణపల్ల వంబుల ఫాలలోచను కిరీటబాలేందుని ముట్టు మని నెట్టుకొనిదీవించె, 

నొక్క_శకాతోదరి కళిందనుతా జూతనీలోత్పలపలాళ కాంతిమంతంబు లై నహిమపంతు 

మ ద్దుంగూ6తునిద్దంపు వెశందసోగకన్ను లం గాలాంజనంబు మంగళార్భంబుగా రచి 

యించె,నప్పుడు Pro లత యును నత్నత్ర్యగ, గ హతారకంబులతోడ రాత్రీ 

యును గలహంససందోహంబుతోడ మందాకినియుం బోలె దివ్యాభరణంబులతో హాటే 

గూడి పార్వతి సర్వలోకనయనోత్సపకర యయ నయ్యవసరంబున, 83 

చ, ద్రవ మయి యున్న క్రొ త్రవారితాళమనళ్ళిలలం గరంగి ప 

ల్లవమున దోచి మేనక యలంకరణం బొనరించె గారికిక 

నవనవపతీ, భింగరచనాకలనం బున మంగళ ర్థ మ 

త్యవిహతలీల రత్నముకుశామలకో మలగండవుండలీన్. 84 

గీ, దంతేతౌటంక మండనో ద్భాసి యైన, ముద్దుంగన్నియ యాననాంభోజ మెత్తి 
ళా యు ఆతి 

తీర్చి రచియించె మేనకా దేవి రక్తి మలయజంబున గళ్యాణతిలక రెల్లు, ఫర్ 



ఖీ 

మో 

ల్ల 

ణే! 
చతుగ్థా శ్వాసము [తై 

ఎ్రనుద _స్టనో ద్భేదనం చాదిగా నెయ్యది వతిదిన్నప్రృవర్థితం బయ్యె నది మనోరథంబు 

ఫలియింప వినాహదీకూతిలకంబు లలాటంబునం దీర్చి యధిహైనాంతరసన్ని వేశం బై 

ధాత్రీ, పృతిసార్యమాణం బై నవూర్గ కొతుకహ _స్పన్యూతృ్కంబు బంధించి మేనకా దేవి 

బా ప్పాకులలోచన యయ్యు నపుడు నపెఫీవవుంజ యగుదుగ్ధాబ్ధి విచిపోల్కి.6 బట్టు 

ఫుట్టంబు గట్టి చెలువారునాసరోరుహాక్షీ కులదేవతలకు మక్కి ము త్తెదువల కఖివాద 

నంబునేసి కళ్యాణమండపమ్మునం దఖిలపరివారపరివృత యై సింవోసనంబుమోందం గూ 

ర్చుండి మహో తలాంఛనునాగమనం బు6 బ్రతీతీంచుచు నుండె నంత. 86 

బ్రాషీ సంపాదించె భసీతాంగరాగంబు, మాహేళి రుద్రాక్షమాల గూర్చె 

గామారి వెలయించె గజచర్శ చేలంబు, వైప్లవి తోలుదువ్వలువ మడి6చెం 

వారాహీ కెంగేలి గారాఫు వ్రేలికి, గై సేసి మణిమయాకల్పప క్ల. 

నిం ధ్రాణితో గూడి హేరాళముగ గృుచ్చెం, జాముండ సా_స్టభూపొవృ్కజంబు 

. నాదికొలంబు సతీ బెండ్లియాడం బోవు, నవసరంబున నెబ్బంగి సవదరించె 

దిష్యళ్ళం గార మబ్బంగి జేవదేవుం, డాదరించెను సమో మాపహీల్ల. 67 

భసితంబు కర్పూరపాళి కస్తూరికా, భరితాంగ రొగసంపద వహీంచె 

పచ్చియేనుంగుతోలు పసిండికములపట్టు, పచ్చడం బనెడివిభిముము. దాల్నె 
భుజమధ్య మున€ గ్రాలు భోగిభోగంబులు, తొరహోరములచందంబు నొంచె 

జేపతించినకంటి చిగరుణాయలగీటు, సిందూరతిలకంబు చెవులు నించె 

దివమునందును వెన్నెల దీటుకొన6గ, శె ళవంబున విగతలాంఛవతం చెంది 

చాల నొప్పారుసుకుమార చంద్రరేఖ, తినకు. దొన చూడామణిత్వము వపాంచె. 58 

ఇప్వీధంబున గంగాధరుండు సమాసన్నగణాపనీతం బై నఖడ్డంబున నీదంజూచి నందిభు 

జావలంబియై కార్టూలచర్మ్మ విహితపల్యాణబంధం బగువృషభంబును గై లాసళిఖరంబుం 
జ్ 9 బోలె నారోహణంబు నేసి బ్రాహ్మి మొదలయినమా తృకలును గపాలాభరణ యెనభద్ర, 

కాళియు భృంగిరిటనికుంభధరభ ద్ర, కాళ ప్రమ.ఖ ప్రమధిపరివారంబునుం బరి వేసి ంప 

భూతబితాళళాకినీ డాకినీగణంబులు మంగళతూగ్యనాదంబులు మురాయింపం ద్వా 

త్రీంళతో గాటీదేవతాసమూహంబులుం. గొలువ సహ్మస్తరళ్లి ధవళొతపత్సంబు ధరి 

యింప గంగాయమునలు వింజూమర లీక నుభయపార్శ కం బుల నిజవాహనారూఢులై 

హరివిధాతలు వేత్రహస్తు లై తలంగుండు పాయం దొలంగుం డనుచు సందడి "ెడం 

గలుగ జేయ గలవోశనతుంబురులును విశ్వావసువులును హీవోహూ హువులును దిశ 

రవిజయాదివిద్యాధరులును  ద్రిపుర విజయాదికంబు లుగ్యడించుచుడ స _ప్పర్డు లరుంధతీ 

సహీతంబుగా మంగళ ద్రవ్యంబులు సంతరించుకొని నడువ నా కాళనూర్గంబునం జూమో 



oe: వారవీలోసీముూ 

మ. 

వ. 

స్రీ 

చా 

లొ 

సీ, 

వొ న! 

కరికింకిణీ కొస్టిణంబులు సిలంగ ముహూ రకాలంబునకు నోందథగు పం బగునోసధి అవి YJ ఆలి 

ప స్థపురంబునకుం జని తదీయోపకంరంబున డిగ్గిన, ఠ9 

వనగంధద్విపవాజి నెక్కి_ యధిక వ్యాయామవి స్ఫారసం 

హననుల్ బంధులు మేదినీధరము లుద్యత్కీ._రితోందోడు రా 

మనమందుం (బృవుదంబు పొంగ దివిషన్శాన్యుండు ధీరుం డెదు 

రొ-ని నీహాగగిరీక్వరుండు సుమనః కోడండసంహారునిన్, 90 

ఇక్టైదురొని తు సార గిరీళక్వరుండు మేనకాదేవి పసీండీపాత్రంబుల జలంబు వోయ 

సురాసురకిరీటమణిళాణో ల్రేజితంబు లగుపు రాసు రాంతకునిపదంబులు గడిగి క న్యాదా 

నం బొనరించె నంతం దుహెరగిరికన్య కాళశంకరులు సంకల్పసిద్ధి వడసిరి నిర్వృృత్త త్తపాణి గ, 

హాణమవహోత్సవు లె భవానీ భర్ణులు భ _క్రిభాఐనావళ ౦సదు ల బ్రహ్మాస సనావీనుం వ 

పితామహునకుం బ్రణమిల్లిరి చతురంత వేదికామధ్యాధ్యానీనులై సార్వతీస ర్వజ్ఞాలు 

లౌకికం బైనయా రాఫకుతారోపణం బనుభవించి రంత, 91 

అమృతబిందువులు పై నందంద6 జిలుకంగ6, బద్ధాతపత్ర,ంబు6 బష్ట్రై. గమల 

కళ్యాణసమయార్హగ ద్య పద్యంబులం, గ వార మొంరింపం గడంగె వాణి 

రంభోర్వశీముఖ్యజం భౌరివని తాళి, తూర్య త్ర యంబున6 దోడు నూపె 

మందాకినియును గాళిందియు నిణుచకీ-, రమణ బై వింజామరంబు లిడీరి 

వేళ యెటిం౧ మహేందాిదివిబుధగణము, ముకుటముల హా స్థపల్ల పములు ఘటించి 

జీండుకొనిరి మహాదేవు వినతు లగుచు(, జి త్త సంభవునకు బునక్టీవనంలు. 9 

సంబంధబాంధవసరదను గృహముచే, నచలాధిపతిం జరి తార్థ్థం జేసి 

కందరు దొల్లింటికం కె నున్నతు6 జేసి, రతిదెవిహృదయవై రాగ్య ముడీసీ 

"పెండ్లికి వచ్చినబ్బం దారకుల నెల్ల, వివిధసంభావన వీడుళొలిపి 

పృమథవర్షము నికుంభ ప్ప ధానమ్మును, చేతాళ డాకినీవితతి ననిచి 

కనకకలకొది భక్త ్యలంకారయుతము, నై నకొాతుకరత్న గేహంబు సొచ్చి 

పార్వతియు దాను నీహారఖానుమొళీ, పవ్వళించెను ముదమునం బాన్నుమోంద, 93 

అనంతరంబ గం గాధరుండు భృంగిరిటవి కారంబుల నిగగాూఢంబుగా నవ్వించియు, బాద 

సాంత్వేనపరిగ్భా ౫ హంబున మందమంజాతు సారంబు గారచించియు గాథాలింగనంబులును 

ఫీవీబంధస్పర్శనంబుబును వం బౌధరచుంబనం బులును నఖాంకుర వ్యాపార ౦బులును దంత 

క్షత వేదనా ప్ర'పంచితకిలకించితంబులును వెలయ బా-హ్యాంతరోత్సవ ప్ర,దేశంబులు సం 

ధించి మన నం గృతార్థుం జేసీ యేక కాలంబు పరమానండంబు బంది కతొనంద 

ముకుంద ప్రరందశాదులకు హీఠంబుగ సుతుంగాంచి యాంచికీయుండును గాంగేయం 



చ తుర్ధా వాసము. ర్ర్ 

డును గారికే ముండును హిత్తాతురుండును నగునక్కు_మారునివలశం డారకానురు 

నధియింపించి మహాదేవుండు లోకంబు లన్నియు రకీంచె నిడి గారీకళ్యాణము 94 

క, ఈగారీకళ్యాణము, భోగీం ధరాపదాన పుణ్య శు)తిధీ 

ర్యాగము దీనిం జదివిన భోగము మోక్షమును గలంస భూజనములకున్. 9ర్ 

ఆశాగసాంతీ ము 

చ. కొమరగిరిక్షమారమణకుంజర చారువసంతవై భవ 

కృవుసముపార్టి తా భినవగంధహీమాంబుకురంగ నాభికుం 

కుముఫఘునసార సంకువముద కుం భమనోపహ రగం ధపాలళి కా 

సముదయసార్వభెమ' కవిసంఘమనో భవకల్పకద్రు మా! 

క. కరదీపదానబిరుదా, భరణా! కాచేరివల్లభా ! సుగుణనీధీ! 

శిరియా భవంళ శేఖర!, హరచరణ_స్తరణపరిణతాంతఃకరణా !, 97 

96 

పంచచామరము, హ రాట్టహాసమల్లి కాళ కాంకశంకరా చలా 

నురాపగాసరస్వ్యతీసమానకీ ర్రిమండలా ! 

కురంగనా ఖిగంధసా రకుంకుమాదివాసనా 

పరంపరావితీర్షళ స్తభవ్యహ స్తపల్లవా!, 

గద్య, ఇది శీకమలనాభపౌ త్ర, మారయామాత్యపు త్త) వినయవిణ్లేయ 

(శ్రీనాధనామధేయప్ర,ణీతం బయిన హార విలా సం 

బనుమహో ప్రబంధంబునందు6 

జతు న శ్వాసము, 



శ్రీరస్తు. 

వారవిలాస ము 

పంచమాకాసము.. 

=అర్యశాకం-- 

క మతు,,..మారశె ల 

స్వామికృపాలబ్ధవిత్యశాళ్వతవిభవా | 

శీామాచలదీర ! ధరి 

త్రీమండనచరీత |! యవచిచేవయతిప్పా ! | 

నః ఆకర్ష ౦పుము, 9 

ఉ, గారి వివాహ మె కుసువుకార్తుకుం గృమ్మటిలంగ జేసి బ్భం 

డారకవర్గము న్నిజపదంబున కన్ని హీమాచలంబుషైC 

బారిషద వృ జంబు దను భ శీ భఛభజింప6గ నాదరించె సం 

సారసుఖంబు శంకరుండు సంభృత వ్యకుటుంబభారు. డై. 3 

క్షి, ప్రమథగణములతో మారృసమితితోడ, నందిశేశ్వరుతోడ నానందలీల 

నార్యకై6 బేర్మి యెట్టిదో యద్రియింట, నిల్లటం బుం డెంద్రిభువనాధీశ్వరుండు 

సీ, జమిలిపాములతోడిసాగతం భొల్లక, సవరించు బం గారుజన్నిదములు 
పచ్చయేనికతోలుప చృడంబుం ద్యజించి, గడీతం 'పు 6 బట్టుంబచ్చడము. గట్టు 

భస్తాంగరాగంబు పనికట్టువడ6 జేసి కనూరితోడ శ్రీగంధ మలఃదు 

నస్థీమాల్యముల పై ననుర క్తి వర్జించి, రమణీయతారహారములు దాల్చు 

గీ. జడలు బాగడ- జొళ్లెంబు సంకరించి, లేంతరిక్క లరాయుం గిలించు నందు 

మంచుగుబ్బలియింట సనమ్మవము మోట, మమవు(గ డువంగ నున్నష్లు మదనవైరి న్ 

గీ. ఓపధిప్రృస్థపురమున నుబ్బియుబ్బి, హేమపుంజప్పరంబుల సెక్కియాడు 
గణము లిరువంకంగొలిచిరా. గాళగళుండు, వృపభపుంగవు వావ్యోళి వెడలునవుడు 6 

ట్ ఆరభటీకకోరఠరహాసు లుపం చితచంద్రహాసు లం 

"గారనిభారుణా తులు వ,కామవిశాలమనోజ్ఞ పత లా 

కారధురంధరుల్ ప్రకట! ంబుమునోనారకంధకుల్ జటా 

ధారులు మేరుధీరులు సదాశివుసన్ని ధిపారిపార్ళ ఏనల్. 7 

గీ. వీటం దమకెళ్వ "దు రని వెజివు లేక, చెల్లుబడి బృల్లదంబులునేయం దొడంగి 
రభవులెంకలు జమునిమారంక కార్డు, వేళవాటీకుటీమధ్యవీథులందు. ఏ 



నీ, 

సీ 

గ్, 

గ్ 

పంచమా శ్వాసము. ర్ 

ఫ్ర కుంభోద్భవుపా శెమున ని, కుంభుదివాణమున భృంగి కులపతిగా: గా6 

గుంభోద్భవువగః దిరిగిరి, శంభునికింకరులు గర్వసంరంభమునన్ . 9 

పులికళొసంబు గప్పుదురు పాఆంగ మంద, విద్యాధరాంగ నావిటగణంబు 

గంధర్వ కామినీ కాముక వ్రాతంబు, లాతాల్య గొని మోంది లజ్జ గొండ్రు 

కకపాలవెలిబుూడి గన్నులలో. బ్ర్రామి, చాధింతు రప్పరగిపల్లవకుల 

గరుడభామాభుజంగ ప్రతానము( బట్టి, జాధింతు రురుయోగపట్టకముల 

నాగడీలు మవోధూర్వు లగడు౯గాకు, లుద్ధతులు గొంట్లు పలుగాకు లుదురుమిడుకు 

లాకతౌయలు శరులు గయ్యాళు లగుచు, నోపధి ప్కస్థ మిల్లిల్లు నుడుకుచుండ, 10 

మణియు నానా వ్ర,కారంబులం బృమథజటాధారులు య ఖేచ్చాచారులై యాపధి 

అ జట జ వ ఇ 2 ప్రఫ్థపురంబునందు తంద్రోషదృవంబులు సేయుచుండ హీమవంతుం డంతయు చెటీంగి 

చునకాదేవియుం దాను మంతనం బుండి యీశ్వరునితోడిపా శత్రీంతీయ చాలునని 

యాస్ర్రొద్దు కూతు రావించి యి ట్లనియె 11 

కనులా శ్నీ యసంఖ్యాత, పృనుథగణంబులుశు భూరతపరిషత్తుం బిళా 

చములుకా మొదలగు ధూర్తుల, సమూహమున నీముగండు సంభొవించున్, 12 

భూత శ్వేతపిళాచ, వ్రాతీంబులు తోడు గాగ శ్రైమథులు పగలుకా 

రాతిరియును నహ్రైాదళ , జాతి ప్కజలకును దుర్షళలు సంధింత్రుర్ , 13 

వేమణు రాత్రియుం బగలు వీథులం గల్పలతౌ, ప్కనూనమా 

ధ్వ్వీమదమ త్తచిత్తు లయి వేలుఫులేమలం బట్టుకొంద్రు, నీ 

స్వామికి నిష్టభృత్యు లగుజంగమముండక పాలపాొణీ కొ 

భొముఖవీరపాశుపతలా ంఛనధారులు ధూ రన ర్చ నుల్ , 14 

ఈవీట నసంఖ్యావలి, ద్యావాపృథివిమువ్వామహత్తులకుం ద 

ర్పాక్షేకంబున థా_ర్హ్యము, గావింపంగ మానం దగచె కజికంరునకున్ 15 

తలమిందిదదలేటిదరి మిల దినం జేరు, కొంగలు చెలగి కొంగొంగు రనలగ 

మెడదన్ను ఫునుకలనిడుపేరు లాండొంటిం, బొరింబొరిందాంకి బొణ్క్చొణుగు రనంగ€ 

గట్టిన పులితోలుకడకొంగు సోంకి యాం, బోతుత త్తి చిజ్జుబుజ్ఞు మనగ 

గడియంపుబాములు కకపాలలో నున్న, భూతి మైంజిలికిన బుస్సు రనలో 
2 

దమ్మివశ్రూ(జూాలివునుకకంచమ సాంచి, దిట్టతీనమున బిచ్చము దేహీయనుచు 

వాడవాడల ఇిక్షీంచుకూడుగాని, యిట్లిది వ్యాన ములు మెచ్చు నే శివుండు. 16 

అభిలలో కేళ్వరుండు మామ యా_త్మలోని, విసువుం జార జనంబుల జే సట యును 

శ్రైముథగణములు సేయుఢా ర్హ్యంబు నిటింగి, దారు కావని కరుగంగల దలంచె నపుడు, 

8 



ర్రి వారవిలానము 

వ, ఇట్లు దలంచి నందివావా వాయూథుండును గతిపయ ప్రమధథపరి వారపరివృతుండును గై నై 

మామ వీడుకొనక గారికిం జెప్పక నభోమార్షంబునం దఠ్సర్వశైక దేళస్థితం బగు దేవ 

దారువనం౦బుం య్రవేశించె నప్పర్వతం బెట్టి దనినం 18 

ఆళి గలి వీ ఆ త 
నీ, వృద్ధక చృప రా జుప్ పం ఖ్రుపిరంబు, సురతరంగిణి వెల్లి శిరసుపాగ 

మహీమండలమునకు మానదండము మేను, ఫూర్యాపరంబులుపొరుగుటిండ్లు 

కాత్యాయనీ దేలి కన్యకారత్నం బు, బేసికన్నులవేల్చు పెండ్లికొడుకు 

పాలనీ యము శేషశెలసామ్రాజ్యంబు, యాగహవిర్భాగ మోగిరంబు 

గీ, మాల్యవ్నేరు కై లాసమలయసహ్యా, గంధమాదనమందర క్రాంచవింధ్య 

భూధరంబులు చుట్టాలు పొగడ దరమె, సకలగుణధాము( బర్యత సార్యభౌ ము 19 

క, అందు విహరించు గాంచన, కందరముందిరములందు. గాతుక మొప్పక 

బృందారకమిథునంబులు, కందర్పవిహారముల. బగళ్గుకు శేలున్. 20 

ఊఉ, ఎంచి నుతింప శక్యమె యహీశ్వరునంతిటి వాని కైన ర 

త్నాంచితిరోచిరుద్దమనిగ సరవీందునురీచి జాలముకొ 
౧ అతి 

"గాంచనకంద రాయవనికాయిత వారిధరొంతరాళని 

ర్వంచిత దేనతా మిథునవాం-ఛితీ మూలము శీతశే లమున్. ల్లో 

వ్ 
గ హీమశెలంబు దోస్థ గా భూమి సురభి, నఖిలరత్నొపధుబును గల్పాదియందుC 

బృభుమహా రాజుపంపున( బితిక నిలమి,మంచుగొండను బెయ్యం గావించి గకులు 22 

శా, ఆమోదంబున వే(టలాడుదురు నీహారా ద్రికాంతారరే 

ఖామధ్యం బున జాపటంకృతులతో గంధద్వి వశే, ణులకొ 

శ మకాొమమనో ఖైనుధ్య నులు గుంజాభూషణాలంక్భతల్ 

వ్యామ గ్రావ్యాపయోధరల్ శబర సే నాధీళ నీమంతినుల్ , 23 

క మృడుమేనిసాముకూంతురు, జడనిధిచెలికాండు కొడుకు సర్వంసహకుక 

గొలకోల కడలికడలకు, వడకులగుబ్బలికి నరియె వసుధాధరముల్ , 24 

క, ఆటవికభామినీభుజ, తాటంకితదీర్ణ దీర్భ తరవేణుధను 

కైభటం కారధ్వనిపరి;పాటీ ముఖర ములు గుహినపర్వతతటముల్ . 25 

వ, మటీయు జావ్నావీనిర్ణ్స రధారారూూత్కా_రఘుమఘుమూ యితమణి గువోకుహూరంబును 

సనమహీప,కోణా భిఘాతప్రని ఉద్ధపా హాణస్థలనరో వద్దర్భిణిగ ర పాతంబును శబరపురం 

ధ్రీనీరం థో ,నుచకలళ లేసరముద్రాయోగ్యవర్ష వర్ల నీ యగ రిక శిలాచూర్జంబును గిన్నర మి 

థున్న కీ, ణాసం శేతనిశేతనా య మానకనక కేతకీకుంజ శోడంబును గంధర్వ క న్య కానఖుముఖు 

స్యాల్యమానవీణా గుణక్వాణసం గీఠభంగీతర ంగితాంతరంగవనకురంగ ౦బును విద్యాధరాఖి 



పంచమొ శ్వాసము, ర్్రి 

సారి కామనోర థపదానురోధనిర్థి రోధనిరవగాధసం'బాధపృ థులతమత మాలవీథీతిలకంబును 

నైన యకొ్క_ండదటీణభాగ ౦బున నుండు దాకెయతణీవనంబున కనతిదూరంబున,. 26 

సీ, కర్ణి కామాణిక్యకనక పది ,నులతోC, గల్బవల్లీకుడుంగ ములతోడ 
వినులచింతారత్న వేది కాస్థలులతో సిద్ధరసాప గా శ్రేణితోడ 

దిష్యలో కాప్ఫర _న్ల్సీ)క దంబముతోడం, గామధుళ్చేనుసంభుములతోడ 

దిస్యాపధీలతాదీపమాలికలతో, సకల ర్తుసన్ని వేళంబుతోడ 

గ్, మదనవై రికి గారాపుమాము యైన, మంచుగుబ్బలి అనినీమా ౦ చలమున 

బేవతాముని సేవ్య మై తేజరిల్లు, ధర్మసంజీవనము దేవదారువకము, ల 

క, ఆందుపసియించుసంయమి , సందోహము పంచబాణసద్భళ ము లీలా 

సౌందర్యక ళానిర్హిత, బృంచారక సతులు వారిబించాధరలున్ 28 

నీ, జిలుంగై నకనకంఫు6ంజీనాంబరముకొంగు, పాలిండ్లబింకంబు బయలుపజప 

మరక ౦ంబులం జుటుప సే(దకణములు, నొసలికసురిబొట్లు నూలుకొలుప 
ల లు ఏ ఎవి లు 

దరవిశథం బె నధ మిలభెరంబు, చిములింకటులకు. జిట్టమిడువ. 
య ఎ ఆశ్రీ౧౧ — లు 

దరళవహాటకరత్నతొటంకదీ పులు చెక్కుటడ్దములపై జీరువాజం 

గీ, బసి(డీకుండల నిర్ణ రాంభస్సు( దెచ్చి, పోయ€ గంకణనిక్యాణములు సెలంగ6 

గన్యలతలకు మునికన్య కాకదంబ, మఖిమతం బై నయప్పావనా క్రమమున, 29 

క, జో్యోతిష్టోమాదిముఖ, తే తానలపుణ్యధూ మశళేఖావృతేగం 

భాతిరయం బడంగించుం, బౌతేక సంఘము తదీయ పర్య ంతమునన్ 30 

&, సమ్షదలీలతో 6 జదువు సొమము తేడును గండు(గోయిలల్ 

తు మైద లాలపించు( బరితోప మునం బ్ర,+వాతురంబులకా 

సమ్మతం బ్ర _స్టవించు శుకళశారిక లాగమణా షీఠంబులక్ొ 

నెమ్మది జెప్పు శా స్త్రమల నీలగ ళంబులం తద్వనంబునన్ , 31 

శా. కొముం జీరికీ. గోక శోధము నహంకారంబు లోభంబు నీ 

ర్ష్యుమాత స్థర్రమదావలేపకుహ నా రాగంబులం 'జేరనీ 

కాము ప్యాయణు లై పశౌంతమతు లై యయ్యా క్రమాంతంబులక్- 

సేమం బొప్పంగ సంచరింతురు మునల్ నీవారమ ప్రింపచుల్ , 32 

ళా, ఆనందలబున చుట్లు పుచ్చములు ఇల్ల ల్లార్భుచుక లేగ ల 

కాస్ గోకులగోష్థ్భ బేశ ముల జంఘాలాఫఘవం బొప్పు హో 
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మాను ష్టానవిధి ప్ర, కారపరతం శ్రా తృప,నూకామధు 

శ్రేనోదన్యనుధా, ప్ర వాహాలహరీతృష్తాంతరంగ ౦బు లై, 

ఇ, ఆయావేళల మానిభార్యలు గృహవ్యాపారలీ లా భవ 

తౌా- యశ్లేళము లుజ్జగిం త్రు, విలసత్క_ర్బూరరంభాతరు 

బ్బా యక్ కీఠలచం దృ క౦కేనుణిపా పాణ, ప్ర ప, దేకంబులకొ 

వాయు చే ద్రేరణ బచ్చకప్పురము పై పైవర్సి ౦ప నక్కౌానలోన్ 

ప, పర. న త్రపోవనంబునందు. 

క, నిలయవ్యాపాంంబుల, యలపుల మేనులు 'చెమర్చి యుపరావ్హామునకా 

సెలయేటులలోేC బిల్లులు, చిలుకులు నాడుదురు మునులచివురుంబోణుల్ 

నీ, సెలయేటి తెలినీటం జిఆుబంతిపస పాడీ, నేస క్రొమ్ముళ్లం బచ్చియలు తుణిమి 

గురువింద పేరులు గుబ్బచన్నూలం దాల్చి, నెమిలిపిం చంపు బుట్ట్రములు గట్టి 

పగణయ్యెదమాటు గా చాటుటాకు లమర్చి, చాందున( దిలకంబు సంతరించి 

కంశేళిచిగురాకు6 గర్భ ఫూరము6 చేసీ, కునుముఫూవులధూలళి. గురుల దాల్సి 

గ్ల చెంచుంజిగు రాకుంబోణులచేంతి లెల్ల, నఖినయింతురు పర్షశాలా ౦తేరముల( 

దండ్రు లెందేని 6 జనునప్పు తల్లులెదుర, గారవము సేయ మునికన్యకాజనంబు. 

నీ, నిర రక కేళి నిలకంరాంగనా, తొండడవాడంబరడర్శనంబు 

క వూర్జ్మిమాతిథినిశా-చం దోదయారంభసం శ్రుమంబు 

ప్ర) సవకందుక లీల చాలగ్రైవాళొ్చు,ిరినదీప కళ క్రీడనంబు 

పాంచాలికార క్రి కాంచనకుంభాంబు, ఫూరకల్పితలతావోపణంబు 

న్, లతిథివూ జూర్థన జ్లీకృతార్భ వ్రీపాద్య, సలిలమధుపర్క_లా జకుళ ప్రవాళ 

గం ధవుప్పామకది ప ప్ర్రగల్బనమలు, ప పృక్యహగకృత్యేములు మానిబాలికలకు. 

33 

34 

లెర్ 

36 

37 

తెరి 

వ, మజియు నష్చేసదారువనంబునందు మునుల వ వ్రతీభంగంబు సేయంబూని యే తెంచినపదు 

నాల్గుజాతులయప్సర క్షీ సీ ని 9కదంబంబులు ప,తిజాతి కాక. క్యృ-వాడ యేర్పడ నాశా 

సంశేతసన్ని వేశంబులై తప్పకుండు మారాండమండలం బితుదండంబులు మృత్యు దేవతా 

పదనగహారంబు క కన Cg బన్ని జ్వాలా జాలంబు శంబరారాతిచెజకు 

విల్లు ముక్క.౦టినొసలిచిద్చజక న్ను గంధర్వవంళద్వయం బాదిగశా బహువిధాన్వయం 

బుల నుత్పన్నంబు లగుటం జేసి తమతమయుత్న త్తిలాంఛనంబులును, సొ భాగ్యధ్వజపతా 

కాపటలంబులుం చేటపడం బృతిభవనభి త్రిభాగంబునం బ్మాత్మించినచి _త్తరువులయందుం 

గోరకిత నేత్రి తిభాగుం డై కుసుమకంకపత్ర్రంబుల వంక లొత్తుచు రతీదేవివృ త్త స్తనం 

బులమో6ద న ల్తీమిల్లివయున్త్న లేచి _త్తభవువిక్కమసంప త్తి ప్రుకారంబును, బట్టపగలు 

యో బనగంథ యనుగంధగ జగవ నవ ట్రసచనుంగవ నూచి తొ ట్రుపడువనిస్థపౌ శ్రుని 
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దృష్టీ ప్రియల్వేంబును, నాచార్యుభార్యయగుతారా దేవిమాందం జఊజారకారాజు పణఫు 

చీటంబు వాటంబు సేయు లలితక టాత్నవీమావి మేపమ్ములును, ధృతిమాలి మాలినీ సై కతం 

బున నేక తంబునం గురువిందపొదలో వేలుపులంజియకెంజీగురు చవి నూచినకుళికనంద 

నురాగాచేశం౦బును, గుసుమకోదండజయడిండిమం బగువిభాండకసుతునిపనితామండ 

లాస_క్తియు, బృందాపనంబునందు ముకుందుం డొనరించిననంద, వృజవధూ వివారాడంబ 

రంబును,నంబురుహూసూతి యా౭డుపట్టిం బట్టుకొనినపట్టునుం, బురుహూతుండు గాత 

మకళత్రృంబుమిందం గల్పించిన-వింకటితప్పును జూడంజూపజకు6జి త్తంబు లువ్విళ్ళూర 

'వేఆజవేజ వసీయిం చియుం డునచ్చే డియలలో విబుధమ త్తకాళినీ జనో త్తమ యగుతిలో 

త్రమయా వశీకృతకుసుమనారొచ యగు ప్రమ్లోచయు నలకూబరినఖాంక రేఖాంకిత స్తన 

కుంభ యగురంభయు గుణపేశి యగుసుశేశియుం గలమంబాఘోఎ యగుమం జాఘో 

షియు శృం గారరసరాశి యగునూర్వశియు రూపానురూపస్థానక యగుమేనకయు 

గలికిచూపుల హేలాసందర్శిత మేఖలాకలాపంబు లగువ్యాపారంబుల హాటకతులా 

కోటియుళయుంళ తా._రమందరంబు లగుమందంగమనంబుల విక స్వరక పోల ఫలక ౦బు 

లగు మొలకనవ్వుల నమృతరసకూపంబు లగునాలాపంబుల6 (ద్రిభువనంబులు వశీ 

కరింతు రట్టి దేవదారువనం బున ందు, 

నీ, నండికేశ్ష్ణరు నొక్కు-నవకొద్వలంబున, హరితాంకురములు మేయంగం బనిచి 

(పృమథుల నొక్కు-సరసృమిపంబున, లిం గార్చ్భనంబు( జెల్లింప నునిచి 

న నొక్క-పులినస్థలంబున, నాలే తుచ్చ నుండంగ ననుమతించి 

మాతలేడ్వురు నొక్కు మణిక రర విళ్యామ ముండంగ వెరవుచేసీ 

గీ, పనీండీకొప్పెర లాతంబు6 బచ్చకోల,; జోగపట్టియ కకపాల డోలిసంచి 

కలికి కాటుక గీర్పొట్టు పలుగుపేరు, జాతిగా గాల్సి నెజమిండజంగ మిపచు, .. 

వ భీకొటనంబునకుం బొచ్చె నప్పు డవ్వేశ వాటంబునందు, 

ఇా, ప్రాలేయాచలకన్య కాధిపతికిం బ టమ్లౌచమోచాఫల 

వ్థూలాశాపఘతాన్వితంబుగం రంల బిచ్చంబు6 గం 

a బెస్ట్ నఖాంకురద్యుతులతో గీలూ.ంచు మాణిక్యము 

ద్రాలంకార టాపు? దళ వ్యాపార మేపార6గన్. 

గీ, రంభ రంభామ్రఫలసమగ్రృంబు గాంగ, నమృళదివ్యాన్న భితు కామారి కొసంగ 

రాపుజన్ఫులనడుమ రారాజుపట్రి, పట్టి యె త్తిననఖశేఖ బయలుపడంగ, 

సీ, కనకనూపురరణత్కాా-రని కాశ్టణంబు, రపలి మెట్టి యలతో రాయిడింస 

రపయుంగరంబుల రత్నాలదీపులు, వాలాకుగోళ్ల్ళపై.- జీలువాఅః 
ar గరా 
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42 
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గుదురునిండి శమిం చుగుబ్బ చన్ఫులమి(ద, ముత్యాలవోరంబు మురువు నూప 

గంపీంచుబం గారుంగ మలక్రొమ్మించు, నిద్దంపుంజెక్కు_ల నీడ నూప 

గీ. నెదురుగానల్ల చేతెంచి హేమప్కాత్ర్య, నాజ్యమధుళర్క_రాఫలా ద్యర్షితముగ 

మదనవై రికి నర్చించె మంజుఘాోేోప, యమృతది న్యాన్నపొయసావోర భిక్ష , 44 

కా, ఆతయ్యంబుగ దివ్యమాధుకర భియోన్నంబు వడ్జించెం దా 

గోశీరంబులరోోడ శర్కు_రలతో గొన్నేతతోం దేనితో 

ద్రాశా దాడిమచూతపాక ములతో చొవాయణీభ ర్త రకుకా 

sae మెలర్పంగా హరిణి విశ్వాసంబుతో ౩ ముంగిటన్ , 45 

&. అల్లన జేర వచ్చి ధపళాన్నము గమ్ముని యాల నేతితో 

బెల్లముతోడ నాల్క_డవుంబేసముతోడను నిమ్మపండ్లతో 

పల్లభుకూర్తి నెచ్చెలికి వారణవైరికి మంచుంగెందారా 

యల్లునికిం బినాకికిC చ్చ యంబున నూర్వశి పెప్పె భిక్షమున్ 46 

ఉ, పెప్పైం దిలో త్తీమాష్సరస భిక్ష ప్రి యంబున భూతభ ర్రకుకొ 

గై బసిండి [క ర ఘృతంబుతోోడ గం 

బట్టాయినిండి నిబ్బిలపుంబయ్యెదకొం గొకకొంత జూలి చ 

నటు లలాటలోచనునికన్సులు మూ(టికి విందు సేయంగన్. 47 

గీ. సవా జసౌ జర్య సహజగ్య శంక రునకు6, బొసంగ వడ్డిం చెం దత్కా లపుణ్యభి క్ష 

సారదోర్తూలకూలంకపంబులై న, వీంగు.బాలిండ్లు పయ్యెద వీడుకొొలుప 48 

క్ర, విళ్వచతుర్షళ భుననా, ధీళ్వరునకు భక్తియు క్రి నెసకం బెసంగక 

విశ్వాచి య నెడునచ్చర , ళళ్వన్మధురాన భిక్ష మతిం బెట్టిన్. 49 

గీ, కనకనూపురమేఖలాకలకలంబు, రత్సకంకణరసముతో రాయిడింప 

న భవునకుం బె"పె మధురదివ్యాన్న భిక్షు, చి _త్తభవకీ ర్తిళశిరేఖ చిత్రలేఖ. 50 

పష, సుతీయుం దక్కు.లేఖాంగనలు భుజంగ భూపషణునకు నపారగ రంగ స్టలలాస్వలంవటంబు 

లగుకటాతువీ క్షణంబులతోడం గూడ భఖిమూహారంబులు సమర్పించిరి కందర్పనసూదనుం 

డునుం (ట్ర,తిమందిరంబునం జందనకుసుమధూపదిపాద్యుపచారం బులు (గృహీంచుచు 

న వ్వేళశవాటంబున భికాటన క్రీ క్రీడ సలిపి యంతం దినివిసనక కనక గర్భక పాలపా త్రం 

బర్ధవూర్జ్మం బై కరపల్లవంబున నుల్ల నీల్లు నల్ల నల్లన యోగపాదుకాయుగళంబు రే 

కట మ్రోయ ముని జనా శ్రోనుంబు౯ బ బ్ర వేశించి మునిమందిగ ములమోసలల నిలిచి *ఛఃతి 

భికాందేహీ” యటంచు ““వారిచావాగర్టాగం ఖీర స్వరంబునం బలుకుదు6 గులాంగనో 

జనంబు నపాంగద్భ _క్తరంగంబులం జితునగవు లినీ ఉంతలువాజంగనుంగోనుచు సంయమి 



అస af 

వధూపాతి వ,ళ్యభంగలబు తనకుం బరను పృయోజనంబు గాగ రో క్రి సందర్భంబుల 

నిజాఖిలావంబు6ల దేటపజచుచు. బరస్భటింపం దొడంగిన, ర్1 

మ. దరహాసంబుల భూఏఎలతొనటనచేతకా నిభ్రమప్రాథఢిమక 

బరిహాసో కుల భావగర్భరససంప త్రి తిసు స్ఫుటాలోకన 

స్ఫురణా భంగుల మోనికాంతీలమశంబు ల్పూలలా బెక మహే 

శ్వరు. డుద్దామవిలా సదారువని కవాట ప్ర దేశ ంబులన్ . ర్ 
ద UJ 

ద్బీ సుబలమార్క_౦ డే యకునక మొం జాయశ, మాండవ్యగోత్కసంభవులయిండ్ల 

బక దాల్భ శరై భక భల్ల కిచ తుకర్ష , కణ్వకుతావ్వయ్మాగ్స గ ,ణులయిండ్ల 

ఘట జాను కా తే, యకటకలా పసుమి శ్ర, వారివ క్త కమునివంశధరులయిండ్ల 

వా యుభతక భార్షవవ్యాస జై మిని, శుకక పిలకుల పృనూకులిండ్లం 

గ్ బుణ్యగృహీణులం బతిభ క్తిపూర్ణ శుతుల, భాగ్యసంపన్నృలను బు తృపౌతృవతుల 

సతుల ముత్తైదువుల నిర్విశంకవృ త్తి, రజనికరఖండవమాళి విరాళి గొలిపె ర్3 

వ, ఇట్లు పృతిగృహంబున భికాటనంబు సేయుచు మహోక్షలాంఛనుండు వాంఛాకుకూ 

లప కారంబు 10 బోరరత క్యాపారపారాయుం డై మిగలకన్ను మొజింగి సంధ్యా 

సమయంబుల వను ననా ఇట పురుషులు సమితుుు శఫలావార ణార్థం బెండేనిం జనిన 

యడరు వేచి కపథళతతుతోస్థంబును నిరుద్ధవిశ్వానో త్సాహంబును నివారితోల్లాసం 

బును ని మేషమా త్రి,సా స్యంయిను నిబిరీసభయకంపంబు నై నసంభోగంబు లభిలషించు 

నారంభోరువులమనంబు లెటీంగి సంశేతస్థానశేళికలను నికుంజ క్రోడసం వేళ క్రీడలను 

వాఠదూతీపరామర్శంబులను భూలతౌొ దేశంబు ళు వపాంగరంగస్థలలా స్యలంపటక టా 

కవీకూవికేపంబులకు మందవోసకందళిత పరిస్పంద౦బుల. గందర్పపర( బృ హానందం 

బకుభవింపంజేని మిసిమింతుండునుంగాకి జేవదారుకాంతారమధ్యంబున. రశ 

న్స మున్వ న్నెపులితోలు సులదిండు గాం గట్టి, క రో[_టకాహీ చాగగ బిగించి 

చిలువపో(గులను వే,ల్చెవులం గిలనచేసి, నలరాచనీరు మ గలమయ నలంది 

చిన్నారిపొ న్నారిశిశిరాంకు. దలంచాల్చి, కొనగోటిజత లేడికొొదమం బూని 

పచ్చియేనికతోలు పచ్చడంబు ధరించి, గిలుకు మువ్వలకోల6 గేల బట్టి 

గ, పపిండిజలపోసనముతోడ నిసకమెసంగు, బిసరుహోసనుపుటి యక"ప్పిర ధరించి 

'పెద్దనడివిథి నిలుచుండి భికు యడుగు, నా కృోనుంబుర యందు ఖటార్తంగ పాణి, ర్ర్ 

వ. ఇవ్విధంబున మన్మభథరుధనుండు మదనోన్నాదంబునం గన్ను గానక మునికళత్ర,ంబుల 

పాతి చ్రల్యేంబులు పొలిపుచ్చుచు విచ్చలవిడి. జరియింసం బూనిన నిలింపమానివ్రా 

తంబు వారివారికి నెతీంగి గుజగుజవోవుచు వంచనంబు చకాశింపం జాలక లోలోన 

యడంచుళకొని యుండుచుండ నప్పాటం ద్రైతిభవశంబుర6 బాటిల్లుచీంకటికప్పు 
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కస్పిపుచ్చ వెరవుపడకుండునట్లు గాం బ,౩ళించిర6 గట్టాయితేంబై యందు నాజగ 

జెటి వేల్పు టనం బట్టుకొనువానె చుటుముటినం 56 
లు లు =" లు టబ 

క, మువీముసినవ్యులు నవ్వుదు, మిసీమింతుడు గాక యొక్క_మిటుత నిలిచి య 

క్కు_సుమళరసారు(డు తపసులం, కసమసందనుంబట్టుకొన6గ (6 గడగినం బెలుచన్. 57 

* ఫ్లో క్త క్త & జ్ 

త్త త్త 

త్త 

శ శ శ శ 

* % % 

* * * 

* శ * % % 

ఆ శాగసాంళీము 

శా రీ (శ్రీనుద్ద మీణ కాశికొపురమహ్మో క్రీ శీ కాళహ న్లీక్యర 

శ్రమాతోద్భవ కాలకై రవకృపా, క్రీవర్ధి తైక్వర్య! యు 

ద్రామప్రాభప! దానవై క a) సూమాచల 

స్టైమా! | ఫరకుమార గర్యధిపలక్షీభోగభాగో చితా | 

క్ కాచేరీసల సం, భావితబుధలోక! సమరఫల్టున! ధరణీ 

జేవార్భ నాపరాయణ, కోవిద! తిరుకచ్చినంవికులజలధిళ శీ, 59 

మాలిని, న్ఫుగమదఘనసారో న్మేలనాసం ప్రయోగ 

ప్రగుణితహిమపాతి ప్రాఢశేళీవిహారా! 

యగురుఘుస్ఫణపంక వ్యా ప్టిగంధాంబుగ ౦ 

స్థగితీదిగవ కాళా! దానవిద్యానిధీళా | 60 

గద్య, ఇది క్రీమత్కమలనాభపౌ త్ర మారయామాత్యపు త్త) వినయవిధేయ 

నాథ నామధేయప్రణీతం బయినవారవిలా'సం 

బను మహా ప్ర బంధంబునందు6 

బంచమాశ్వా సము 



ఎ-ల0ఫ్రీవికంం--- 

ల. 

ప 

దేవ శ్రీపాద పద్మ దృఢతరభ క్షీ! 

| బేవబ్రాహ్యణ సేవక 

బేవ్యప్రుభుతనయ ! యవచిదేవయతిప్పా ) 

వ. ఆకర్థింపుము. 2 

.ఈ, హేమరగంబుమోంద డివిజేం ద్రులు గొల్వ మహో నికుద్ధము 

కామణిరత్న సంఘటిత కాంచనగండశిలా కలం బునక్ 

"హూమవతీసహా యు డయి యర్ధ్థళశాంకధరుండు దేవతా 

గూనుణి నీలకంరుడు నుఖంబుక6 దొ గొలువుండె నర్శిలిన్. 

వ. ఆప్పుడు పార్వతీ దేవి మహాబేవునియింగితం బజెణింగి యి ట్ల్రనియె, 

గి, ఆభన ! నీకంరమూలంబునందు. బెలిసి, కాననయ్యొడునిది యేమికప్పు "సెప్పు 

మఖిలలోకవిలోచనాహ్లాదకలన, కందమై యంద మయ్యె ళృంగారరేఖ,. ర్ 

గ్గ ఆనతిమ్లు మహాచేవ ! యభవ ! నీదు, కంరమూలము నలుపైన కొరణంబు 

నమ్ము మన్నించి యాకారణంబు నాకు, నానతీ( దగు నీకు లో కాభివంద్య, 

ఏ, ఆనిన విని శంభుండు శాంభవి కి ట్లవియెం 7 

ను, మును జంభౌాసురు బాహువి క్రమకళాము ద్రావిభాభాసురుక 

ఘనదంభోళినిశాత హేాతినిహతికా ఖండించి యాఖండలుం 

డనుమోదంబున జేవఠల్ గొలువం గా నై రావణాగూఢుం డై 

ఫఘునమౌర్షంబున వచ్చె నాకమునకుకా గర్వం బఖుర్వంబుగన్ : 8 

క. ఆచేళను గంధర్వులు, కై వారపడానుసారకమనీ య ముగా 

ఫ్రా కేశికధ్ఫువాగా, నావళులం బరిఢవించి రంచితలీలన్ 9 

9 
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ఉ. కృచ్చల శారిజాతలతి కావన దేవతజంఛవై రిపై 

మచ్చిక గారం గా నవసును ప పృకరంబుల చేల్పుకుంటిలో 

విచ్చినవై (డితామరల వెంబడి క్ స గాడ్చ్పులక 
యం ళీ 

మెచ్చులరీతి. నోకీలసమిరణ దీవన లిచ్చె నొప్పుగన్. 

క, మందాకినీతఠరంగము, లాందోళము నందం జేయు చల్ల ల్లన నం 

్రాందనునిమిందం బొలసెను, మందారలతొవనాంతవుం చొనిలముల్ * 

గ్ల దేఎతాభర్హ యమరావతీవ్రరంబు., జేగం జనుచెంచె వేల్చులు చేరి కొలున 

ఫ్రా జదై రావణా నేకప ప్రచార, తరళ మాణిక్యకుండ లా భరణు 6 డగుచు, 

వే. అయ్యవసరంబున, 

కా. గీర్వాణాధిపువెంగట న్నిలిచె నక్నీణ ప్రభావాధికాం 

తర్వాణిస్తుత వాగ్విలా సుండు కృతద్వంద్వవ్యు దాసుండు చి 

న్నిర్వాహస్థిర యోగ బై భవకథానితో్యోదయోల్లా సు. డ 

ద్దూర్వాసుండు పృనగూనమాల్యరుచిమద్దో $పద్మ విన్యాసు డై. 

గీ తనకం బ్రమోచ యశుదేవతాఫురంధి9, పావడము. జేసె నెద్దాని భయముతోడ 

నట్టితనపారి జాతీమాల్యం బు హరికి, దర్శనం బిచ్చె దీవించి తాపసుండు. 

10 

14 

15 

వ, ఇట్లు దూర్వానుం డాశీర్వాదప్రార్యక ౦బు గా నొసంగినకుమారపారి జాతమాల్యం 

బహల్యాజారుం డగుకు నావీరుండు దుర్వార విజయగర్వాటో పంబునం గన్ను గానక 

పట్టితాలంకారతాటంకితిలలాటం , బగు నై రావణకరటికుంభపీరంబుమై పె నలవోకయుం 

జోతె వె చె వై చిన నమ్మ దాంధగంధసింధురంబు పసుంధరాభరణకళేండం బగుతుండం 

బె త్తి నున్నని యప్వువ్వుదండం గ్రృమ్థానం గ మించి విసరి కేసరంబులు వీసర 
J J 

వోవ మక రందంబు చింద6 బొరలు విటుగం బుప్పొడి సడలం గపోలభి _త్తిభౌగంబుల 

మొ_త్రి యున్మ త్తమధుపంబుల శేంచి యుప్పరంబుక౦ం ద్రిప్పీ చెందిరంబు ధూళి 

దూలించి oe కొంతతడవు వినోదించె, నప్పువుదండ క హసోప్పతి పట్లిన యేనుంగు 

వలన నిట్టు నట్టుకుం బడి కువిటుచేతం బడినప్రూంబోండిపోలిక. చెబ్బులివాతం బడిన 

హరిణి దందంబుకం బ్ర, బృమత్తునికై వస నుగరాజ్య లక్షీ విధంబున విడిపడి యు, ఇన్స్ కంల 

యన్ సయు నాగిలియుం బగిలియుం దీనదకకు వచ్చినం గనుంగొని. 

మ. వికటథూకుటిఫాలభాగు(డును, చ్రుస్వేదాంబువూర్థాభఖిలాం 

గకు (డుం, బాటల%ండమండలుండు “నై ,కల్పాంతసంహారరు 

ద్రక ౯ రాకృతి దుర్చి రీతు డగుచుక్నా ధట్టించి దూర్వాసు6 డు 

ప్రోకటాకుంబుః నింద్రు( జూది పలికెక్ గాధా గ గ హవ్యగ్ర, గతన్. 

16 

17 
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ఓరి మడాంధి! యహల్యా, జార! త్రిలోకాధిరాజ్య జాతి మగునసాం 

కారంటా యిది మముం, జీరికిం గ కొనక యిట్లు సేయుట యెల్లన్. 18 
రీ ఓ m౧ య 

ఏను దీవింది చేయె తి యిచ్చినట్లి, స్రహ్పమాలిక నొదల6 బూనవై తి 
ఎంటి అం ర 

హ స్పిచేతికి నిచ్చితి వంతంబోక, దండనార్హృం బె యిప్వువ్వుదండ నీకు, 19 

= క్రోధం బితరులకు. దపో, బాధక మగుంగాని నాతపంబున కది యు 

ద్చోధకమి, సలిల మగ్నికి, బాధకమై వై ద్యుతాగ్ని6 బ్రైభవించుగతిన్, ' 20 

= నీకనులకు నిది మాల్యం, బోకుధరవిగోధి ! యింతనుండియు నిట నీ 

నాకం బఖిలంబున ని, కకం బగు గాక నీవిజృంభణ మణంగన్ 21 

. నన్ను6 దిరస్కరించితి మనంబున నించుక భీతి లేక వే 
గన్నుల గాన వై తి మదగర్వవికారదురా గ హైక సం 

పన్నునిరాజ్యలత్నీకి నపాయము గల్లక యుండు నెట్లుధు 
0 m౧ 

యన్నియు వస్తుజాతములు నంబుధితో6 బడు6గాత లత్షీతోన్ 22 

ఎచ్చోట నుండు నిందిర, యచ్చోటనె యుండు సత్పదార్థంబులు నీ 

యుచై ఎత్తున మైరాపణ, మచ్చర లమర( ద్కుమంబు లంభోధి6 బడున్ 23 

* అమృతకుంభంబు పడు6గాక యజభ్ధియందు6, గావుభేనువు పడుంగాక కంధియందు.( 

చారకాథీశ్వరుండు. జింతామణె యును, సాడ దుగ్గాంబునిధిలోన గూలుం గాత, 24 

అని పల్కి. దూర్వాసుండు చూడంజూడ నంతర్థానంబు సేసీన, 25 

యతిపతిశాపాతరములు, శ తముఖున కసహ్యుహృదయళ ల్యము లయ్యెకా 

మతి. దలంపం బూజ్యవూజా, వ్యతి కనుము సర్వ కొార్యహర మగు గాదే, 26 

. మానిళొపాగ్నిదందహ్యామాను డగుచు, విన్ననైనమొగంబుతో వీడు సొచ్చెం 

చాకళాసనుం డఖిలదిక్పాలకులును, వై న్యవై వర్ష శ్రసంతు లై తన్ను6 గొలువ, 2" 

అంతం గొంతకాలంబునకు, 28 

రంభాదు లగునప్పర సృరోజూతులు పదునాల్లుజాతులు పడిరి వార్జి 

సంతానతీరుపారి జూతాదికుజములు, మున్నీటినీటిలో మునింగిపోయె 

వై రావణమ్లు6 జింతారత్నముం నూలె, నువై పక్ళవంబుతో నుదధిలోన( 

గామదుగ్ధాేనువు( గాదంబరియు( దాను, నమృతకుంభంబుతో నట్టి6 బడీయ 

, నిమ్మహాపస్తువుల గూడి యిందుశేఖ, మున్ను గా దుగ్భ్ధమయమహోంభోధి( బొచ్చె 

శ్రుహ్మమునిఘాోర శాప ప్ర భానవయు డ్రీం, బ్రథమదిశ్చాలుతై. 9లోక్య భవ్యల కీ , 29 

దివ్యమణి లేక యప్పర షీ శ9లా లేక, యవృతకుంభఫాదు లగుపదార్థ ములు లేక 

యుక్కివడియుండే బహు కాల మొప్ప చలేగి, విగరలశ్షీ విలాసు (డై వేల్పు ట(డు, 



668 

చ. 

వ 

న 

క్ర 

వ 

య 

వా 

క్ 

వ, 

. అని యేక ప్ర శారంబులం 

వారవీలాసము 

అమృతము గల్పపృతునివహంబును లేనినుధారసాళన 

త్వమును నళోకవల్క..పరిధానతయుం గలవేల్పు పెద్ద తా 

నముచినివమూడనాదులు మనంబున నొందిరి 'ఖేదమోదదుగ 

ఖము గుడువంగ నోగిరము గట్టగ బుట్టము6౬ బుట్టకుండుటన్ , 31 

ఇవ్వీధంబున బృందారకు లిందిగావ్యపాయంబున నపారదారి దా (దా,ఫ్రంధకారమగ్ను లై 

నగ్నాటులుం బోలి భయంపడి లేటమొగంబువడి హాటకగర్భుపాలికిం బురందరుండు 

ముందటఆిగా6 జని మునిశావయు క్తి మూండులోకంబులరాచసిరి యన్టీలో మునింగిన 

భంగి లేటతెల్ల ౦బుగ6 దెలియంబజచిన నానలినాసనుండు వెన్నునిం గూర్చుకొని 

మాసమీపమ్లునకు వచ్చి మమ్మిట్లు సన్నుుతించె. 32 

జయ పార్వతీనునోహర 1, జయ పరమానంద ! జయ నికాకరమాళీ ! 

జయ భూమిసలిలపావక 1, వియదనలార్కే ౦దుహోతృవిలసీతమూ ర్రీ ! 33 

త్ర, భువనభువనారంఖా, రభటీసంరంభమూలరత్న స్తంభా ! 

యభినవహిమకర లేఖా కుభికాలం కారధానుళో భీతమకుటా !. 34 

దివసావసానసంధ్యాా, నవవరమానందనందినాందీనాథ 

వ్యవహారరుం క్రి యావధి, వివిధమవాతౌాండవై. కవిద్యాభిరతా!, తర్ 

తరుణహిమకిరణనేఖా, భరణా ! సురనిక రమకుటభాసురరత్న 

న్ఫురణా పరిచయరంజిత, చరణా ! నిరుపాధికాఖిసం పృతికరుణా. 36 

ఆజర !యవ్యయ! యనపాయ! య ప్రమేయ!, యాద్య! యనవద్య! వేదవిద్యా భివంద్య ' 

నిర్ణ లాకార! నిర వ్రంద్వ ' నిరుపమాన! , నిత్య ! నిజభ క్ట వై కుంర] నీలకంర 3 

బ్రస్తుతింప ననుక ౦ంపాపరాధీను(డ నగునే ని ట్లంటి, 38 

అలి మథియి ౦పవలయు నీయవసరమున, నవృతలశీ ప్ర (పృధానమహాపదార్ధ 

సమేదరపంబులు లేకున్న జగము లెల్ల, విన్నంబోయిన న పతిదీనవృ త్తి తి నొంది. 39 

ఆరసాకేలమగ్న వయ్యు మున౦గని మందరాద్రీం ద్రంబు మంధయప్ట్రి 

సర్వసర్వంసహాసంభృతి పృవణుండు, దందళూక స్వామి తరుపుద్రాండు 

చరమాంగ పీరికా"స్టాపిత శేషుడు, కితపకచ్చపరా జు క్రిందిమట్టు 

నింద్రాదిసురలు బలీంద్రాదిదను జులు, దర్చదుర్వారు లై (తృచ్చువార 

లేను బ్రహవ్మాయు వారియును నింతనంత, నుండువారము కార్య ప్రయోగ రత 

నీ విధంబున దుశ్జాబ్రి యేచి తరువ, వివిధసద్వస్తులుం బ్రభవింపల గలవు, 40 

ఇట్టిమహా ప్రార ంభంబునకుం దగినసాధనసాము గ్రియిడి, "శేషుండును గమఠపతియును 

న శేపళుననభారంబునకుం దగినవారి నియోగించి పచ్చునది, యచ్యుతుండు సు 
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రాసురులం గూర్చుకొని మందరాచలంబు పెటీకితెచ్చునది, యేనును బితామహుం 

డును మున్నాడి పాలమున్నీ టిదరికిం జేరి యుండువారము. ఇదియ నిశ్చయం బని యే 

నంతేర్థానంబు+ జేసితి, జలజాసనుండును మదాదేళంబున దుగ్రాబ్ధితిరంబుం జేళి జనా 

క్టనుండును జీవదానవ సే నాసమేతుం డై దిక్సాలురు6 గూడరా. బక్సిమదిళాము ఖుం 

డే చనువాడు ముందర. త్త] 

కా,కాంచే న్మృందరతైలమ.కా మృదుతటీగం డోపలశేంణి కా 

చంచన్ని క్ష్యర వేణికాఘుమఘుమసాృాయద్దిళాగోళముళ- 

బంచాస్యస్ఫుటక ంర నాళ నినద ప్ర ధ్వ_స్రళుండాలముక 

సంచారాలసకిన్స రీళ తలతాసంఛన్న హీ ంతాలమున్ ° 
42 

వ. చనుగెంచి యప్పాంచజన్యధరుండు జంభారి ప్ప ముఖు లగుదివిజవరుల నెడంగలుగం 

దొలంగ నియమించి. 43 

సీ కటిమండలంబునం గనకంపునునుం జేల, ధృథఢముగా బిగియించి దిండుగటి 

కట్టాయితేం బై నక ౦ర హుంకారంబు, గావించె దిక్కులు గ గ్రక్కదలంగ 

సమధికావష్టంభసంరంభబ్భం భణ, సమకూర్చి నిజభుజా _సంభమునకుC 

బానాభిఘట్టనం చార్భ విదేశ ంబుల, వదలించి ధాత్రి గృక్క-దిలం బీసి 

గ్గ పసష్టైం గదలించె నసీయాశ్చెం బా" తీగల్చె, నెత్తె పక స్థ లంబున నెలీయ నొ తేం 

Myre లోనై కదుర్ధరుండు, దాల్చి త. నిట్లు మందరనగం౦బు, 44 

వీ అంగ దాభర ణంబులందు( న వృ జ్రాలకీలన వదిలకుండ 

వశ లంయిన వై వె చినవపకంపు6, దులనిదండకు వాడు దోంపకుండం 

స. నొప్పు దీర్చినక న్తూరితిలక ౦బు, శవ టబిందులచేతల జెదరికుంద 

నెకైంబు సుట్టిన నెమ్మిపించముదండ, కొనలేక యొక్కి_౦తే గుదియకుండ 

గీ, శ్ర చణకల్ద్యారముకుళం' ౦బు జూజకుండ, విరులకీలూ_ప్పు వదలి కై "పక్కకుండ 

"వత్తి కం గారకంతుక ౦ బె త్తినట్లు, కెటభారాతి మందరత్షూధరంబు, శీర్ 

కా, గోలాంగూలకులంబు లాకులవడెకా ఘోష్కించె శార్టూలముల్ 

జూలిం బొండచె లులాయముల్ సుడిగొనెకొ సొారంగముల్ నిచ్చ లే 

గోలంబుల్ బెదరెం జమూరుగణ మా క్రోశించెం బంచాస్యముల్' 

తాలాం కానర జాండు మందరమహాధా త్రీధరం బె_త్తినన్. 46 

గీ ఏడుపాతాళములును గగ్లోడువడియెం, బెల్లగించి మహీ ధృంబు "పెబికినప్వు 
డిందిరాభ ర్త గరి మింది కె_ీనపుడు, గృక్క-దలసాగె (బి, హాండకర్పరం బు, 47 

గీ ధాత్రి, నాడు వరాహానతార వేళ, చేకొదం ప్ర గృమున ధరియించినట్టి 

తో మయజాతుండు బొహాచతుష్ట్ర యమున, మాటమ్మాత్రేనె మోయిడే మందర్భ్నాన్రి.కలి 



* (0 హరవిలాస కీ 
భఖ 

గీ, మందరా ద్రైని మోయించి నూధవుండు, పట్టి తెప్పించె నిర్భర ప్రతతిచేత 

నసురయూథంబు చేత దుగ్ధాబ్ధిదరికి, నబ్బగర్భుండు నేనును నభినుతింప, 49 

వ, అనంతరంబ నేనును హరిహిరణ్యగర్భులును గార్యఫారధురంధరులమై | పృవరర్తింపం 

బురందరాదిసురలు జలంధరాదిరాక్షసులును సము దృమథశంబునకుం బ్రారంభించిరి. 50 

గీ అఖిల కార్య సమారంభణాదులందు.€ , బూజనీ ౨ణుండు గావున బుద్ధిం దలంచి 

విఘ్నృనాయకు నంభోధివేలమి6ద, సురలు నసురులు. గొలిచిరి పరమభ క్షి, ర్] 

శా,త్సీరాంభోనిధి సై కతస్థలమున న్సింహోస నారూఢుంగా 

"హీరంబు న్హ్మరనందను న్నిలిపి ప్ర, ల్యేకంబ బేవాసురుల్ 

గారామార(గ నాచరించి రఫిషేకం బుల్ల సద్దంధక 

న్రూరీసౌరభవాసితంబుల నదీతో యంబులం దోంగంగన్. ర్2 

క, అభిపేకానంతరమున, నిభరాజూస్యునకు గట్ట నిచ్చిరి యదితి 

(ప, భవులాను దితితనూజులు, న ఖీనవదివ్యాంబరములు నాభరణములున్ 53 

గీ, కుంకుమాగురు మృగ నా భిపంక ములను, గంధకరూరి నీహారకర్ణనుముల 

నలంది రమరాసురులు భక్తి యతిళ యిల్ల , భవునిపట్టికిం బసిడికుంభముల( బట్టి. ర్క్తీ 

నీ, ఉం డ్రాలు నూంబిండి పుం డ్రే తులుం దేని, యన64ిపంద్లుం బూరియలు ఫఘృతంబు( 

'బెసరుంబప్పును బాలుల బరు గోగిరంబుల., చబాయసాన్నంబులుం. బానకములు 

నాళిశేరంపుబొండాలు మోంగడయును, నవదధిపిండఖం డా ల్హుడుములు 

లడ్డువంబులు చక్కి లాలు మోరుండలు, ఖండంబు చలిమిడి మండపప్పు 

గీ లాదిగా భక్ను చోపష్య లేవ్యాదు లైన, బహుపదార్థంబు లర్వ్పించి (పృణతు లైరి 

జేలుపులు రాత్ససులును నావిఘ్న పతికి, దు పాథోధిమంధనోద్యోగ వేళ. ర్ర్ 

వ. ఇట్లు పోడకోపచారంబులం బూజించి చేవాసురులు వీఘ్ప నాయకు ని ట్లని స్తుతి 

యించిరి. 56 

దండకము, జయజయ జగదేకరణామణీ ! దేవచూడామణిశేణిళోణ పృభాజాలను నేర 
పాొదార విందా! ముకుందృప్రీయా! యిందుధారీ! కటస్యందిదా నాంబుధారాధునీధోరణీ 

గాహకొ తూహలాయ త్తనుత్త ద్విరేఫొంగ నాగాన సంగీతిరంగికృతస్వాంత ! దంతావఐ 

భాసా! నమస్యా! త్రిలోకై కవళ్యా! యవశళ్యాయ శై లాత్మ జాధర్మసం తానసంతానకల్ప 

ద్రుపుష్పాపతంసా! యసారోరుసంసార మాయా౦ధకా రాహ్ఫృతి ప్ర, కీయాభాస్కరా! 

కోటిభాస్వన్నిరాఘాట దేహ ప్రభాఫాస్వరా"! దేవ ! హేరంబ ! అంబోదరా ! యేక 

దంతా! మహాకాయ! సంతప్తకా ర్తృస్వరాఖా] విశాలాక్ష! మాంజీధరా! నాగ యబ్ల్ోప 

వీళా! సమన్వీతకృష్ణాజినా! యా ఖువాహ! కులారాయు.ధా! విఘృు రాజూ! గళాధ్యతు! 



వపా శాసనము, 71 

కారుణ్య లీలాకటాక్షంబునకా మము వీక్షించి రకీంపు మోత్నీర వారాళి నీమందరతా 
ధరస్వామి కవ్వంబుగా ieee నూ త్ర్రంబు గాం గచ్చపాధీకు. డా 
ధార పీరంబుగా సర్వదివ్యాపధీవల్లుల నై చి నానాపదార్థంబు ల న్వెన్నలం బంచుకో, 
గోరి యున్నార మికా్కా_ర్య మేవిఘ్నముం బొంద కుండంగ చేని శీ యం చెంద కిప్తార 

సంనిద్ధులం గైకొనుం గాక నీయాజ్ఞ సర్వే? ! సర్వాత్త్మకా! లా! నిర్రీవశ ! 
తే ల | నిశ్శ్ళంక | యోంకారమా క్రీ | నమ స్తే నమ స్తే నమః, ర్ 

క. అని నిర్జరులును ధైత్యులు, పననిధిమధనాదియందు వారణవక్తు9)ం 
గొనియాడి తత్ప9సన్నతం, గని రొగి సంతసము మిల గడంక దలిర్చన్, ర్ి 

వ. కట్టాయితం బై సురాసురులు బిస్టైచి పాతాళగోళంబు | క్రిందమట్టుగా నాడికమరం 

బు బెట్టి వాసుకి దరిత్రాడు గా జుట్టి తోంకయు శిరంబును బట్టి మంధరాచల 

మంధానంబున దుగ్ధసింధువు మధింపం దొడంగిరి. ఘుమఘుమధ్య్వానంబు దిక్కు..లం 

బిక్కు_టిళ్ల వారి వాహన్ర్యూ హంబులు కడ లవియం జదల నుదిలకొనియె. డిండీర 

పిండఖండంబులు బహాండంబునం బ, బృసరించె, నంభస్తరంగంబులు దిగిభకుంభంబుల నా 

చె తి గి లి స్ఫాలిం నావర్తచ కంబులయందు గ్రృహతార కానక త్రంబులు తిరుగుడువడియె 

నప్పుడు రట త్తిమితిమింగిలంబులును లంబచ్భంబలంబును పళద్దూళియు విరుత్క ము 

రంబు నుద్భ౮మద్భు జంగ ౦బును నై గంగకుం ఎరిభవంబును గోదావరికి భేదంబును బె 

న్నకు విన్నంబాటును గాళిండికి మాలిన్యంబును వే తృనతికిత్రాసంబును విపాళకుంగ్లేళం 

బును శతద్రువున కుప్టద్రివంబును నాపాదించుదు బాడబవానలంబునం దొకతొక నుడు 

కునీరునుం గలసి నఖంపచం బై సంన ర్హసమయారంభంబునుంబో లె మర్యాద నతి క్ 

మించుచు గిరిక టక పా సాణసం ఘట్టనంబున చెగయునిణుంగురులుంబో లె నంతర్శణి 

శలాకాశకలంబులు మిందికెగయ నంభోనిధానంబు మధ్యమానం బయ్యె మటియును, 

నీ మూలాళ సంఘాతములరాపిడిని జేసి, కమరంబు సుఖియించి కన్ను మోచడ్చె 

కటక పా పొణసంఘట్టనంబున నృస్సెం గుండలీం ద్రునివీ(పుకుప్పసంబు 

సానూప లదోిణియులరయులత్యా రంబు, దిజ్మ ండలంబుల దీటుకొనియొ 

శిఖర కోటీకిలా శేశిరారా పుల, (గృహతౌరక ములు చూరక్షంబు లయ్యె 

క్ష ద్ర బలబలగ ర్వదుర్వార బహు సుపర్వ, ఫపూర్వగీ ర్వాణభుజదండభూరి సార 

విళతముందరమంధానవివళ వనముల, సలిలనిధి మారె సంరంభసం,భ్రచుమున, 60 
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వాక౦బున నుండ నింగుమించిరి. కానుభేనువును వరుణున కొప్పనంబు సేసిరి కల్ప 
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వష్టాశానము. 25 

తరుచింతామణుల నందనో డద్యానంబునం ృతిస్టించిరి. దూర్వాంకురంబులు “కారం 

బున కవతంసంబుగా నొసంగిరి నాగవల్లీదళ ంబులు భో గార్ధంబుగా భూజనంబుల 

కిడిరి, శ్రీతులనీకాననం బును సకలతీర్థం బులకు సమా శృ్ళయంబుC గావించిరి. యనంత 

రంబ నుందరంబును యథాస్థానంబునం బెట్టి వాసుకిం జాతాళంబున కనిచి కమత 

పతిం గు_స్పరించి నివాసంబులకుం బోఐ నుద్యోగించి యన్నంత 94 

ఆంధకకాలకేయనుహి పాదులు దైత్యులు బాహుశేె లద 

ర్నాంధులు గూడి యొక్క. మొగ మై వడి దొమ్మి యొనర్చి వైద్యుని 

రృంధము నేని కైకొనిరి గృక్కునం దన్మహనీ యదథ్నీణ 

స్క ంధముమో(ద నున్నమణికమ,సుధారస హామకుంభమున్ . 95 

ఆమృతకుంభంబు గైకొని యసుర వరులు, వేల యొకచోట వేలంబు విడిచియుండీ 

రమరులకు నీక యప్పదార్థము6 గడంగి, తార విభజించి భుజియించువారుం బోలె, 

అవ్విధం బెటింగి హరవిరించులు విష్ణు రావించి గో త,కలహంబునూవ్ప నిఖిలమాయో 

పాయ విద్యావిదుండ వగు నీన యెబుంగుదు మాకు నిం కిక్కడ నుండం బని తేదు 

పోయి వచ్చెద నుని యామం తృణంబు చేసి నిజస్థానంబుల కరిగినయనంతేరంబ. 97 

కె టభారాతి యయక్మా_ర్యగతికిం దగిన యనువు చింతించి యసురుల నవమతింప 

సురల కమృతేంబు నొప్పింప వెరవు దెలిసి, యరి గెనంతర్హి తుం డయి యద్భ్భుతముగ, 

ఇవ్వీధంబున హరి యంతర్థానంబు చేసినము దారా ర్హమాత్రృంబున 99 

ఆకాశంబుననుండి డిగ్లె నొకనీలాంభో జప, త్రావీ, ది 

వ్యా కారంబును దివ్యమాల్య ములు దివ్యాలంకృతు ల్రివ్యన 

స్వాకల్బ్పంబులు దివ్యగంధములు నాహావుట్టం జేయంగ నా 

కౌకశే, రికీ దైత్యప కీని విద్యు'ల్లేఖచందంబునన్, 100 

బృందారకపథమున దిగి యిందివరప శ్ర నేత, యిరునంకలవా 

రుం దమకతమక యిటు రా, యిం దనంగా రెండువీళ్ళయెడమున విడిసెన్. 101 

నిలిచి హాోవభాపవిలాసంబులన దేవాసురులం భిమియింపం జేయుచు స్కృ_ంధావార 

మధ్యం బున, 102 

పాకళాసనునకు. బరిహవోసవచదనంబు6, గాలశేయునకు శృంగారలీల 

వై వస్వతునకు భ్రూవల్ల రీనటనంబు, కరటిదానవునకు. గలికిచూఫు 

సాళపాణికి. గుచప్రాంతోరుదర్శనం, బంధకాసురునకు నలంతినగవు 
ధననాయకునకు నుత్క౦రావిశేఎంబు, వహిషునకును నర్మమర్శకలన 

* గంధపహునకు సిగ్గు జలంధరునకు6, గలికితనము బావకునకి గౌను బలికి 

వలపు నటియించుచును వారవార తనకు, చాన వారికి వారికి నై నయట్లు, 103 
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గీ, అందజిను బ్రృమవిట్టుచు నవ్వధూటి, యొవ్వరికిం దాను బ్రమ యక యెడన యుండె 

దానిపై వాలి చొక్కె_ నందఆమనములు, గంధఫలిమో6ద వాలుభృంగములపగిది. 104 

గీ, ఆసురులకు దేఐకేలకు నయ్య వసరమున 6, బాలువోకుండె నప్పు డప్పద్శ్యనయన 

యుభయవాదులు గూడి యయ్యూత్పలావీ, పాదపంకజములకును బట్టులెరి, 105 

వ, నుటియు విష్టుమాయావిశేషంబున, 106 

క, ఇది చెప్పినట్లి చేయుదు, మిది పంచినయట్ల నడతు మిది కళ్యాణా 

భ్యుదయనిధానము మా కని, సాదయంబుల డల(చు చుండి రిరుదెసవారల్. 107 

గీ, కనకసింహాసవము వెట్టి కాళ్లు గడిని, పాదితీర్ణంబు లాోగి6 చ్ావి పృణతిసేసి 

కొలిచి కూర్చుండి రిగువంకకొొలమువారు, భుననమోహ్ని యక యప్పువ్వుంబో డి, 

క. ఎవ్వనిపంక౬ గనుంగొను, నవ్వనితామణివిలోచ నాంచలమున వా 

డజ్వేళనం గీలించు, న్మవ్వం బగుకేలుదోయి మకుటాగృమునన్. 109 

వ, వై రాగ్యానుబంధంబు లుడిగి యియ్యిరువాగువారుం దమలోన ని ట్లనిరి 110 

క, మన మొండొరు నమ్మక యెడ, నునిచినయీాయమృతీ మింతయును దగ నింశే 

మనీ యొండుగా6 దలంప కీ వనితామణి పంచిపెట్ట వలయంం జుండీ 11] 

ప, అని యమృతకలళంబు6 చెచ్చి యప్పయో జాతీ చేతి కిచ్చి ధర్మంబు పుణ్యంబు పాపంబు 

నీయది యిరుదెటంగులవారు నీకు నొక్కు_రూప యిప్పదార్థంబు మాకుం బంచి పెట్టుము, 

గీ, తప్ప కుండంగం బక్షపాఠంబు లేక, పంచిపెక్టైడువా రబ్బరందుం గాక 

యన్నదమ్యుల మై యుండి యకట మేము, నిన్ను వడ్డించు మందుమె యన్నుమిన్న 

గీ, అనిన చేచేర్తు నయ్య మిాయంతవారు, కోరి కూర్చుండ నమృతంబు6. గుడువం బెట్టం 

బంచి వడ్డింప నేర్చు టల్బంపుంబనియె, తొల్లి యొక నా డెటింగినత్ర న గాదు. 114 

వ, ఆయిన సొవచనంబులు చెజపం జూల నా నేర్చినవిధంబున సుధారసంబు వడ్డిం చెద మౌ 

రందజు€ గృెతస్నానులై పయోఢివులిన వేదికాస్థలంబున నిరుదెణంగులవారును శిండు 

బంతులుగా6 గూర్చుండు6 డని నియోగించిన. 115 

గీ, వార లట్లచేసీ వరుసగా గూర్చుండి, పసిండిపశ్లేరములు పన్నికొనంగ 

నల్ల నల్ల వచ్చె నలసయానంబున, నమృతకుంభహ స్ప యగుచు6 దరుణి, 116 

ను, ఆరవిందాసన పట్టుంబుట్టము చెజం గాందోళనం జొందని 

ర్భరపీన_స్తనఫార మల్ల ౬ గదలకా రత్నాలతాటంకము 

ల్మెరయ న్నూూఫుర మేఖలాపలయముల్ మైయంగ పాత్రంబుల 

న్ఫుర భే న్వాజ్యిము (ల, స్తరింప( దొడంగె న్లూర్వాంకురాగ ంబునన్ . 117 
లీ 

స్మానపవిత గా తులును చండనచర్చితబా హుమధ్య ము. లొ శ్ 
నూనసమాధినిష్థులును మత్సెరచిత్తులు నై నుహాసమూ 



వష్టో శ్వోసము, 7 

ధానముతోడ ను త్తరము దక్షిణము నృముపాశ్ర్ర్యయించి య 

దానవులు న్ఫాపర్వులును దన్ను€ బయంబుగ. జూచు చుండ6గన్. 118 

గీ, మధురగోతీరధారాసమాన మైన, నుంచియమృతంబు వెళ్తై పై మానికులకు 

మగువ మృగతృష్పి కాంభస్సమాన మైన కల్ల ల్ల యమృతంబు వడ్డీం చెం గర్భ్బురులకు, 119 

వ. ఇవ్విధ౦బున నప్పరమాణుముధ్య తథ్యమధ్యామృతాహారంబు లాసురాసుకులకు వెట్టి 

కానుదుస్టేనుఘృతధా రా ఖఘారంబు గావించి ఏం _క్రిమధ్యంబుననిలిచి కసం 

తౌా-రంబు తోరంబుగా నాపోళనంబు వోసీ యారగింపుండు ప్రా పొద్దువో ననుచు 

నెలుంగె త్తి మ త్తకోకిలకంంకుహూప ంచనుస్యరంబునం బల్కి-న. 120 

గీ, మొదల దేనియలుట్టునంభోరుహోడ్నీ, ముద్దుంబల్కు_లు శుతిపుటంబుల భుజించి 

పిదప భుజియింప6 దొడలగిరి (త్రీదిశ వరులు, దై త్యులును దథ్యమిధ్యా సుధారసములు. 

క, కీక్కు-రుమన కమృతేంబుం, గుక్క-లువెట్టునురు సురలు కోణపముఖ్యుల్ 

తక్క రిసుధార సం బులు, గ్రుక్కాలు వెట్టుదురు వారిం గూడియె తారున్ 122 

గీ, గుక్కూగ్రుక్కుకుం గడం దేజ మెక్కుచుండె 

నమరులకు గుక్కగ్సు కు నడంగుచుం డె 

డై త్యులకుం య. నటల, గాక 

రాహుశేతువు లనియెడురా త్రిచరులు 123 

వ తేమయొదిరిపం క్తి నున్న చం, ద్రార్కులసంగడీ నొఅంగి కూర్చుండిన న్నాగృహారాజు 

లిద్దణుం దమలోన నిట్లని విచారించిరి, 124 

ఉ. వంచన వేల్పు లెంకి కిటువచ్చి యుపొంతేమునందు ముందటం 

గంచము6 బెట్టుకొన్నయది కర్పుగరయుగ్యము మాటువెట్ట చీ 
లు పాళీ లు 

'తెంచుచు నున్నవా6ండు మన దెపర విష్ణుండు వెంట వీరి నూ 

చించుట మే ల్ఫుధారసము చిప్పెండువోయకమున్న శెరికిన్ , 125 

గీ, అని విచారించి చెప్ప నున్న ంతేలోనల, బోయె నిరుగంచములయంద. 6 బుడి సెండంత 
త్రౌవియును ్రానకుండంగ రాహుశేతు, లనుచు6 జెప్పిరి మురవైరి కర్క_విధులు, 126 

మ, ఆటు విన్నప్పుడ తత్పుధారసము కంరాధగ ప్ర, దేళ ంబుసా 

చ్చుట అేకుండంగ రాహుకేతువుల యత దో, త్తమాంగంబు అతో 

కట ఖండించెను మాయఫుంబడంతియాకారంబు వీడో; య 

క్కు_టకొలంకృతేహ _స్టచ కృమున శ్రుశాంతుం డవి భ్రాంతుం డె. 127 

క, రాహునకు6 గేతునకు హరి, బాహాచక్రమున నదరు పొటిల్లుటయుకా 

హాహాని నాదపటుకో, లాహలబహుళంబుగా6 గలంగిరి దివిజుల్,. 126 
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నీ, 

గ్, 

క్, 

ళా, 

క్ర 

వారవీలాసము 

వేగ మాయానధూవేపంబు డిగం ద్రావి, కైకొనె నిజమా కటభారి 

హరి రము వంచించె సరివేళ గాదని, దైత్యులు చనిరి పాతాళమునకు 

నమ్ఫృతంబు భుజియించి యమృతకుంభము. గొంచు, జనిరి వేల్ప్చులు నిజస్థానమునకు 

బహు వారములయందు బహువస్తువులు గాంచి, కలకోపాథోరాళి కాను ఫుడిగె 

నుక్కె_వడి యున్కి_మౌని పెల్లుబ్బె నాక, మప్పరగకామినీతురం గా దికముల 

నచ్యుతుండు లచ్చి నట బెండ్లియాడి యరిగ, నాగరిఫు నెక్క వై కుంరనగరమునకు 

ఈ వార్భి మథనక థనం, చేవారు పరించిశేని నెలమియు నాయు 

కృీీవృద్ధులం గాంతురు వి, ద్యానత్తయు యళము గల్లు నావారలకున్ * 130 

ఆశ్యాసాంతము. 

శంకాతంక విహీనని కృమకలా సాకి ల్యవిజ్ఞార ! సా 

హంకారోరువి వేకవి కను ! సురాహారాహీపస్సర్థి ని 

శ్రమ ! మహీసంకల్పకల్పద్రుమా ! 

లం కాళంకర కె లమధ్యవసుధాలం కార భవ్య కృనూ | 131 

స్పంకాళో జ వలకీ ర్లివి 

శరణాగతధీపంజర !, నరకుంజర | దానకర్ణ ! నందితేవిద్వ 

ద్వరవర్ష్మ | విమలచరిత, స్ఫురిత” ! యనవరతిళశం భుఫూజానిరతా!, 132 

చే ణి రా క | ఊఉ "పెంద వజ ము, కులప్ర,దీపా | యలఘు ప్రతౌవా 

నాం త ఉత! విలాసళశ్రా జి చకా 

కలాజయంతా ! ఫఘునకాంతికాంతా | 

నిలీనశీంకా ! నిజనిష్కలంకా | 133 

గద్య, ఇది | క్రీమత్క_మలగాభపౌ త్త మారయామాత్యేపు త్తి) వినయవిభేయ 

శీ నాథ నామధేయప్రణీఠం బయినహర విలా నం 

బను మహా ప బంధంబునందు 
లో 

షప్టాళ్వాస ము, 

కన న. 



ప్రాకారాంతం ప్రణీతపాతాళ గుహా | 

శ్రీ కాళ హా స్టిభ క్షసు 

ధీకల్చితవిభవ యవచిదేవయతిప్పా ' 

వ, ఆకర్షింపుము, 

4G. అర్జును (6 డింద్రనీలగిరియందు రసాలతమాలతాలనీ 

పార్టునలో ధ్ర తిందుకనవామలకీవనసా మ్రపాటలీ 

సరకురంట కొదిగురు చందన చం దననింబళేతకీ 

భూర్షకపీర్థపూర్ల ముఖభూరువావుణ్యతమాశ్ర మంబునన్ , 

క. ద్య్యూతపరాభనమున నగు, చేతోదుగ్రఖమునం దపము చేయంగం దొడంగెకా 

భ్రాతలయనుమతి ర్ట త్ర వ్రాతేజయార్థంబు మది దివస్పతి గురిగాన్ . 

మ, ధనుర స్త్రంబులు అ చాల్చి టు Sis చీపార విం 

పున లట కిరీటి యె కవచియై పూనెం ద పశ్చర్య య 

ర్జును6 డత్యంళగరిస్థనిస్థ నమరేంద్రుం గూర్చి యయ్యిం దశీ 

లనణా గ ,౦బునం ్రర్యేనీకవిజయక్లాఘా భిలాషంబునన్ 
ల 

క. వంచక మనంబులోన నొ, కించుకయును లేక యమ్మహీం ద్రృముమోం దొ 

బంచానలనుధ్యంబునC, బాంవాలీవల్ల భుండు తపం బొనరించెన్. 

గీ, గాండివముతోడ నొకయోగదండ యప్తీ, య స్త్రములతోడ? గొన్నిదర్భా ంకురములు 

కలపములతోడం బాండరీకంబుతో లు, దాల్సి శీడి విరుద్ధపుందపము చేసె. 

కా. శాకోహారుండు. నిరి లేంది, యుండు పా పాణా ౫ (గృశీల్పుండు నై 

నా కీశ ప్రీ తరుం. నలిపె న్నాన్నాప్ప ప, కారంబులకె 

శోకండ తము దేహము న్సరియెకా నానాతపశ్చర్యలక 

వ్యాకీర్ణోరగసింహభల్లుకలులా యాఖిలక్లై లాటవిన్, 

6 

7 



80 వారవిలాసము 

పకయాళురిర్భ్భ రాంభక ప్ర వాహంబుల, నఘమర్ద ణస్న్హాన మాచరించు( 
గొండగోంగుం బూల గుండనర్ధనముల, నర్చించు శశిలాంఛ నార్థమౌళి 

సృృటి కాశుమూలి కాపాణి ప,వాళుండై క జంభారినుం తృంబు జపము చేయు 

నొొంటీకాల బుజంబు నూర వ్రంబుగాల జాంచి, తడవుగా నిలుచుండి తేప మొనర్ను 

: కరభళార్దూలనింహాదిసత్వచయ ము, కెరలి తనమీం౭ద బిట్టు లంఘీంచునపుడు 

కడిమి జెండాడు భుజదండ గాండివో గృ, చండతరళాతిరి రాత కాండవితతి 9 

గ వీరరసగర్భితం బయ్యు వి _స్పరిల్లె, శాంతరస మెంతయును సన్యసాచియందు 

వ, 

చా 

౭లా 

మలయ కె లనితంబమండలమువందు, సర్ప వేష్టిత చందవక్షూ జనుట్లు. 10 

ఇవ్విధంబున. గపిశీతనుండు గాండివజ్యాఘాళే రేఖా కిణక ళం కాలం కారంబు లగుకరం 

బులు నీవారపాకంబునకును బాంచాలకన్య కాకు చకుం భకు ంకుమ ఫ్రే క్నణీ యం బైన 

వత్నంబు రుద్రాతధారణంబునకును నం గారపర్ల గర్భనిర్భదనచణాహుం కార క*రణం బగు 

కంరంబువము హేం ద, దేవతామం త్రాకుర ధారణంబునకును ఖాండనదహన వేశావిబృం ఫితా 

వష్టంభసంర౦భం బగుహృదయాంభోరుహూంబు (ఈ ణవోపలంభమునకును గుం భసం భవ 

వప;దిప్రళా ఖాశిఖరప శీ లమ్యూవలోకనజాగ రూకం బగువీ క్నణంబులు నాసీకా ప,దేశాను 

సంధానంబునకును యం త్రుమల్స్ శ్రీని భేదనోపా య'సందర్శ నప్రుభావసంసిద్ధి యగు బుద్ధి 

వృద్ధోప సేవనమునకును గం గాజలని గృహోను గృహాపాదనసన్నుగ్ళం బగుమాననోత్సాహం 

బింద్రియభంగంబునకును నుత్తరదిగ్వి జ యయాత్రాధురీణంబు లగుచరణంబులు తీర్థగమ 

నంబులకును వాల్చ్పడం జేసి జగ జెట్టిబిరుదంబు నెట్టుకొనం జేసి తం డ్రి గుబించి తపం 

బు6 జేయుచుండ దినంబుఖు గడచె వారింబు లరిగె. బక్షంబులు సనియె మాసంబులు 

వోయె బుతువు లతి కృ్కమించె సంవత్సీరంబు దాం కు నయ్యనసరంబున ]] 

తెల్ల నిగడ్డంబు తెల్ల నిమిసము, ల్నరసినరోమపాండురశిరంబు 

మేధావిబొట్టును మెజు6గుజన్నిదములు, భూతిలలాట త్రి పుం డృకంబు6 

-గావిదోవతి యును గంలో త్తరీయంబు, నిష్టికోల యు6 జంక నిజ్డి తోలు 

బంచాంగముప్టీ యు బాణి బవి తంబు, నొక్క- వేలికి వెండి ముంగరంబు 

జాలు బొజ్జయు నునుదబ్బసం బెలయును, జె త్రీగొడుగును జక్క_(చాల్చి కుతుకమున6 

దనకు సకాతణా నొక్క తపసి వృద్ధు, బ్రాహ్మణుండు వచ్చె నాయ్యొ య్య 'బాద్ధక డకు 

వచ్చి యాశీర్వదించి మహాత్తా నీసంగడంబునం దపంబు చేయవచ్చితి నిచ్చోం గొన్ని 

డినంబులు క్రూర జంతువులు నన్ను వాధింపకుండ నరసికొని యుండనలయు నని పల్కి. 

యతేనిముందట బరి శాంతుండుంబోలెం జతికిలంబడి కూర్చుండి. 13 

మోజకునిదందమున నీజతాఆఅచూపఫు, పాండ వే యునిమైం చార్చి ద్రౌహ్మణుండు 

పలికె నిష్పచ్చరం బైనభాఎ[ణములం, బరమనా _స్రీకభావంబు పరిమళింప 14 



స,ప్తమూ శ్వానము, 8&4 

గీ, అన్న! యెవ్వరీవాండ్ల వీయడవిలోనం, దపము సేనెదు నీమం త్రృతంత్ర,పదులు 

పొళళాసన దేవతా ప్రార్థ నాను, నూచకము లైనయవి యన్ని చూడ నిపుడు, /శేర్ 

ఈ. చళ్క-నివాండ వెంతయును జల్లనివాండవు భాగ్యరేఖ బెం 

పిక్కినవాండ వీవిపిన మెక్క_డ నీసుకుమారతాగుణం 

చెక్కు_డ భఘోరవీరతప మీ యెలప్రా యమునందు జేయు నే 

యక్క-ట యొవ్వం డైన నకృతౌత్తుండ వీ వొకరుండు దక్కా6గన్. 16 

క. శరణాపధారణంబుక్, బరమమనళ్ళాంతి దాంతిపరిపాకంబుక్ 

బరికింపల “జంకదుడ్డును, కరణార్థి యు” న నెడువట్టిదందము దోంచెన్. 17 

క, వై రిమదకుంభకుంభవి, దారణదారుణక్సిపాణధారలు పరిఘా 

కొరములు కందమూలో, ద్ధారములకుం బాలుపడెం గడా నీకరముల్, 18 

ళా, ఈభద్రాక్సతి యిమృహాభుజ ముగం బీదీర్ణ కోదండ మో 

యాభీలత్వ మొకం డొకొండ భువనై కాధ్యత్నుతా హీతువే 

లాభం బాత్శం దలంచి చేసె దొకొ గోలాంగూలభలబ్లూకమ 

తేఫాకీర్ణ వనాంతరంబున దపం బేకా గృభావంబునన్, 19 

నీ ఈళ్వరునిం గహార్చి చేసెద వేం లెస్స, మాధవునిం గూర్చి చేసిన మాత హితవు 

బ్రహ్మం గూర్చి చేసిన నది పరవుతేరము, తగు ని యిలవి జుధరుం గూర్చి తపము జేయ, 

గి ఎవ్వం డుపదేళ మొగరింె నింద్రుం గూర్చి, తపముసేయుము నీ వంచు దయ దలిర్వ 

నారీ డెబుగడు గాక యాయ ద్రి భేది, గాౌతమునియింటం. జేసిన కారుగోస్ట్రి, 21 

వీ. ఆసహస్రాతముని యాత్మ సంకుద్ధికిం, బరమసంయమి యింటీపంచ సాొత్నీ 

యానిర్జీ లేంద్రుబొహావిక్రనుమునకు, భుజగాంతకునియీక పోక సాక్షీ 

యాసను నావీరునహం కారగరినుకు, నిషధాదచలముమోంది నెలవు సాశ్నీ 

యాళ-చీవల్ల భు నొచిక్యకలనకుC, చాపసుచేతిప్రూదండ సాశ్నీ 

గ్, యిట్టి దే వేంద్రువలన నీ చేమి ఫలము, వడసెదవు చాలు నీవాంఛ పొడుగాను 

వాడు నీకం కు నేమిట వాసి గలడు, తగదు చాలింపు మోవిరుద్ధంవుందపము. 22 

వ. అని యెంత చెప్పిన నత్యేంతేధీరోదాత్తుం డగుపాండుపు శత్రుం దూరక తపంబు చేయు 
చుండె నట్టి యే కా గృభావంబునకుం బ్రియం బంది వృద్ధ బ్రావ్యాణ వేషంబు మాని వృద్ధ 

శలుండు ప్రశ్యతం బై వరంబు వేడు మనుటయు, 28 

క, గురుఖీష్ముకర్ణపై ధవ, గురుతనయంలతోొ డం గూడం గురుపతిబలము 

నృరిమూర్చునట్టిసళ్వము6, బురుహూతా యిమ్ము కరుణ పొంసిరిపోవన్, 24 

వ, అనిన నింద్రుండు సవ్యసాచి కీ ట్లనియొ. 25 

11 



వ! వారవిలాసము 

గీ. భీష్ముగురుకర్ణ కృవు లనిళ్ళేద్యబలులు, ద్రాణిభూరి క్రవోభగద త్తళల్య 

వైంధవులు పేరు గలవారు సమరజ యము, కంభుళ్ళప లేక యెబ్బంగి సంభవించు. 26 

వ, పశుపతిం గుటించి తపంబు సేయుము తక్ప్రసాదంబున నీకుం జయం బయ్యెడుం 

బునర్షర్శనంబు కాంగలయది పోయి వచ్చెద నని యిందద్రుం డంతర్భ్థానంబు చేసె, 27 

గీ, తం డ్రి చెప్పినమాటలు దప్ప కప్పు, డాదరించి ధనంజయంం డభవుల శార్చి 

యింద్రకీలా చలంబుపై నేకనిస్థ, ధీరు. డొనరించె నతిభూోరవీరతపము. 28 

మ, భఛసితోద్దూళితనిర్మ లావయవుండు నృంచాక్షరీసంతతా 

భ్యసనవ్యా ప్రిపరాయణుండును శివధ్యానానుసం ధాత ముక 

మసృణన్నీగ్ధతరత్యుర ప్రమయకంధాభ ద్రపీరుండు నై 

య సమస్థేమం గిరీటి పాశుపతేదీకారంభిముం గ కొ నెన్ 29 

నీ, (పృథమస సంధ్యారాగపరిపాటి మిన్నేటి, కనకపంకజకోరక ములు డెలుప 

గెందువాటినమించుగచ్చుటద్దమువోలె, విధుముండలము కాంతి వీడుకిొన(గ 

దర మైన వేంబోక 6 దజపీ వెన్నెలం గోలి; దివి. జకోరములు మ త్తిల్లి యాడ 

మందరా చలకూటమధ్య భాగమున 6; గృ్తి త్తి కానక త్ర, మ త్తమిల్ల 

గ, మృదులభస్తరచితళ య్య మేలు కొంచి, యమలరు దా (దాతీధారణం శాచరించి 

యర్దునుడు పర్ల శాలికాభ్యంతరమున, హరున కొనరించు నరుణోదయార్చవంబు. 30 

క. కపికేతుం డింద,కీలా, ,పృపాతపతేయాళునిర్ల రపష్నాతుం డై 

యుపచార విధుల నన్నిటం, దపనోదయ వేళ వ్యాళ ధరు6 బూజించున్, 31 

మ, ఆవధానం బున. బాకళాసశనుతుం డన్రేందుకోటీరు సం 

గవకాలంబున6 బూజసేయు హీిమవాగకగ్ఫ్నూరక నూరి కా 

ద,వకాలాగరుగంధసారసురభి ద దృవంబులం బూవుల 
లో 

న్లవలీసర్ణ రరసాగురు ప (పృయుఖనా నాధూపథూనమంబులన్ . 32 

శా, పంచబ ద్ర్హ్మాషడంగబీ జసహీత ప్రాసాదపంచాతరీ 

చంచన.౦త్రపర ంపరాపరమని సాతత్సరత్వంబునకా 

మంచుంగొండ యనుంగుం బేండ్లికొడుకు నృధ్యాహ్నకాలయంబు నే 

వించు న్నిర్ణరరాజసూనుండు మనోవిథి నృదానందుం డై, 38 

ళా, ఆయ్మా మొజినఖండ మధ్య మున నేవాబద్ధపచ్తాసనుం 

డాయిం ద్రార్మీజు6 డిం దృకీలశిఖరీం, ద్రారూఢబిల్వ ద్రు,ము 

చాయానిర్శ లచందృకాంఠమణీపా పాణ వ, దేశంబున 

బాయంకెాలను వూజ నేను నభవు నృంధ్యానటుం ధూర్జటిన్. 34 



న ప్రమా శ్వాసము, 6కి 

ఈ. ఆంచికభ కీతో శివుని నర్ధనిశాసమయం బునండు స్స 

వించు గుళూ వజేళ పదబీపరికుద్ధసమార్చనావిధిక 

గాంచనకోరకంబుల చిక ప్రసనంబులం గొండగో౭పలకొ 

గాంచనకందరాముఖుగ్ళసాంబుల బార్ధుండు సంస్కృ తార్థుం డె శీర్ 

స ఇట్లు పాళుపతదీక్షాధురంధరుం డై కాలకంధరుంగుటించి తపంబు సేయుచుండం-గొం 

డొొక కాలంబునకు. 36 

మ ఒకనా డిం ద్రతనూభవుండు గిరికాూటోత్సంగభొగంబున 

న్వికచానేక లతాతరు పృఠతులకా జేవార్చనాఫున్సకో 

రకము బ్రోయుచు నుండ గా వినంబజె౯్ శ్రావ్యంబు లై కుర్కుర 

ప్రకరోదంచితక ంఠ కాళకుసాలీ బౌ చౌమహారావముల్. 37 

గీ, చాయగోసులకం కుం గేసరులకం కుల, బులులకం కును బిసరులై పొగరుమిగిలి 

జల్లుకొని వచ్చె బై పె నిసారమేయ, యూథములు వేదమయమూ రూ లుద్ధతీముగ 38 

(వృకటలీల నుచా ర్తంపుఖణితి. గొన్ని 

(క్రృమముతో ననుదా త్తస్వరములం గొన్ని 

స్వరితముల. బ్రాచయంబుల వరుస గొన్ని 

ఘోపణము సేయం దొడం” నాకుర్కురములు 36 

క, కనక పుళ్ళంఖులల దయా, శునకి ౦౫ుల బట్టుకొన6గ నూ రెల బమథుల్ 

తను నిరుచక్కి-య లీలా, వనచరులై కొలువం గపటవై హారికుం డై, 40 

సీ, వికటపాటలజటామకుటికాభారంబు, కి రకై_నజాందాలు నెఆులు గా 

జారు సుధాధామళ కలావతంసంబు, పెడకొప్పుకై నుండుపీంకె గాంగ 

ఫఘునలలాటంబున€౬ గనుపట్టుక నుచిచ్చు, గై రిక దృనతిలకంబు గాంగ 

భుజమధ్యమున6 చాలుభుజగహారంబులు, గురిజవ్రూసలగుబ్బ సరులు గాంగ 

గీ, కంకరుండు గిరాతవేషంబు చొల్చిి యగజ వెంచెత మై తోడ నరుగుదేఆం 

బాణి నోంకారదిష్యచాపము ధరించి, వచ్చె వివ్వచ్చు వరఠపోవనముకడకు, 4] 

ప, ఆట్టిసమయంబున, 42 

చ. జలధరనీలదే హమును జంగద్రకలా యుగళీసమానదం 

పలు భిధురోపమానముఖసం పుటపో త,ము ఫుల్ల మేదకో 

త్పలదలవర్ష కర్ణ ములు 'బాటలవ ర్తులలో-చనంబులుం 

గలిగే కతోరకంఠఖుఎభుర్భ రఘట్టనఫకోవజన్ష్మ మై. 43 

4, ముట్టియ నింద్రనీలతబమూలమహి,ప్ర,భపం బు లైనేపి 

న్నృుట్టలు గ్రుచ్చి వైచుచును ఇరు వాపశదముల జాంపకట్టణా 



తిక హళవసీలాసము 

మట్టుచు భుర్భ రభ్వనుల చూటికిమాటికి దకుటంబులం 

ఘట్టన చేయుచు న్వెడందకన్నుల నిప్పులు వెళ్ల గ్రాయుచున్ 

క, పంది వడి. బాలుదెంచెం బు, రందరనందననిళకాకరధరులనడువుక 

దందడి గొరిజలతాంకునం గందుక ములువోలె శిలలు గరువాజంగన్ . 

ఊఉ. ఏసెం బినాకచాపమున నీశుండు గాండివ కార్తుకంబునక్ 

వాసవనూతి యా ఫ్ర బలవ జ్ర సమానము లై నెణముల్ 

రాసి. బరస Me a ప (పక్కలు గాడిపాజ మూ 

శాసురనూకరంబు దిరుగాడె వడి os 

క, ఆభవాద్ధునళర పాఠ, ప్ర భవవ్యధం దిరిగి నవ్వరాహము కడు సం 

తుఖిత మయి విలయ వేళా, నభస్వదుద్భా9ంతభఘునఫఘనాఘనన్ము. క్రీయన్ . 

క, దీర్ల ర్ధతరహరన రాళుగ , నిర్హాతనిపాత జాతనిబిడవ్యధ న నం 

కహ్టూర్లమాన మగుచును, 'ఘుస్టరఘోవంబుతోడం గోడము నాలెన్, 

శ్తీక్షే 

45 

46 

47 

48 

వ, అప్పుడు గిరాఠ వేషధారి యగుపురారి యోంకారచాపంబు నేల నిలువంబెట్రి తదీయ 

శిఖరంబున నజిచేయి మోపి యొరగి యొయ్యారంపునిలుకడ నిలిచి వలశేల వాలమ్లు 

ద్రిప్పుచు గప్రెదుర నున్నజగ బెట్టి మయగునిం ద్రునిపట్రిం గనుంగొని (ప్రొవృ చే పుణ్య 

పేయావాహగర్డాగంభీరం బై నస్వరంబున స ద ద్రశీలగిరిగవ్వారంబులు పృతిధ్వని 

యొసంగ స. పో సగ ర్వుంబుగా సావష్ట్రభంబుగా ని ట్లనియె, 

గి ఎవ్వండవు గోర నీవు నాయొడుర బాటు, పంది చేసితి బొహుదర్చంబు మెణిసీ 

యెతు6 గవుర యోరి నన్ను నీయింి ద్రకీల, పర్వతం 'బేలువన చరసార్వభౌము, 

ఉ, ఏనను నాకుటుంబ నుగునీతిరళాత్షీయు వెంట వెళ్ళి యి 

కా-ననభూమిలో బహుమృగంబుల6 జంపుచు వచ్చివచ్చి యే 

నీనిశితా స్రపాఠేనున నిక్కి టిం జంపుదు నంచు వాక్సతి 

క్షానియనుంబున న్యినుక జూడగ గూడంగ వచ్చు చుండంగన్. 

క. చేట నలనీ యీభెంచెత, యోటమివెట్టం గడంగి యున్న ట్లియెడకా 

గా టెటుకు గోజవింటకా, జీటంబున వేడ్మ_ యెల్ల జెఅుచిలి కదరా 

గీ, తపసనీ వె పై యుండి తిగు రోరి ధనువు6 బట్ట, శాంతిపరులకు చజీలరా సత్వహీంస 

పవతర రత్యంతకల్త పెళ్ళ, యెవ్వంివు కోరి సాపంది నేయ నీవు 

క. మండెడుబలునారసమున, hae వగులంగ నేసి కూల్చితి దీనికా 

వెండి (ప్రయోజన మేదీ, రండాసుత! దీనిశై కరము నిగుడింభన్. 

చం ప. గాన జూవునకు£ దప్పితి నీ కిది వేంటటపంతమా 

యబలు:డ నీతెఆంగునం జరాటవి కాయిర్ రావషల్లరీ 
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స ప్రమాళ్వాసము. “ప్రక 

నీలీడళరాహతం బగువనేచదరజంతువు చేసి తీగతికా 

సబముపయి న్ని గుడ్చిననిశాతిశిలీముఖ మెట్టి వెళ్ణేదో. ర్ర్ 

వ. ఆనినం గిరీటి యయ్యాటవికచ క్రవర్హి కి ట్లనియె, ర్6 

క, పె వచ్చుకూరజంతువుం, జేవెరవున సేయు కొందు సిగ్లే చెపుమా 

యీన కృభావణంబులు, నీ వాడెదు శబర పొమ్లు నీచను త్రోవన్. ర్ 

క, పంది నపేశీంచితివో, పందెము గెలువంగ వేడ్క. పడియెద వేదో 

కందువుగా కాఫలము పు,ళిందాధిప యేమిటికిం బలికె దీభంగిన్. రతి 

మ, తడవే లోరి పుళిందరాజ! చను మధ్యాహ్నంబు జాయంగ న 

య్యెడు నీ వేళ శివార్చవంబునకు నూ శేకాంతమై యుండ గాయ 

బడు నీవుం గడు డస్పినాండ వటపీఎం క్రి ప్ప కారంబులక్ 

విడు కోపం బిదె శాంతి గై కొనుము వాగ్వీవాద మిం తేటికిన్. 59 

క చబోటియు నీవును గుర్కు.ర, కోటియు ననుచరులు డప్పిగొన్నారు మహో 

ధాటి పరి శ్రోమమున ని, చ్చోట వనించెదరయేని సుఖముండం దగున్, 60 

వ, ఆని యర్జునుండు పల్కిన నాగజ్ఞులాండు మోణికంబున మొగ మడ్డంబు గదల్ని యీ 

యొడ్డిమాటలం బనిలే దీపంది యొక ప్రయో జనం బె వేంటపంతంబు దప్పి మమ్ము నధి 

'శేవించితి వితప్పూునకు. దపనివిగాన నిన్ను శిక్షీంపను పొ మది మయునుం గాక, 6! 

గీ, తాటియంతవిల్లు ధరియించినాండవు, జ్యూకిణాంకితయు భుజాయుగంబు 

గర్వళేఖ మిగుల గానంగ నయ్యెడు, దాంఖికంబు నీదుతేబిసితేనము, 62 

శా, ఏమో నాహృదయంబు నిన్ను గని యిశ్లే చాపమం చాసమై 

భానూసన్నిధి నుబ్బుచున్నయది నీబాహాప్రతాపంబు ని 

న్సీమం జే నొకకొంఠతసే పిచట నుజ్జ ఫంఖిం చరా, జేయుమా 

నామీద న్నిగుడింపుమా నిశితనానా క్రూర నారాచముల్, 63 

క, చెం చని నన్నుం జాజకుు వంచింపకు కీనజూతీవాం డని సం గా 
లో 

మాంచలమున నిదె నను మె, చ్చించెద వే నపుడు నిన్ను నేచానందున్. 64 

మ శీపలింగార్చన మెందువోయెడు దపన్విత్వేమ్య నెందే నుప 

దృవమాం భొందదులే యొకీంతవడిలాః ధ్యా నానుసంధానముల్ 

వ్యవధానం బొకయింత పై(దవొకొ బాహావిక్రమ్మ క్రీమనో | 

త్పివముం జాపుదుగాక నాయదుర నాళ్చర్యం బవార్యంబుగన్ te 65 

గీ 'ప్రదర మరివోయు మేయాము ప్రాకికారి, కారుకాధీనస్ఫాదయుండం గాను నేను 

జెర కులపత్ని యైనయీోనీరజాత్నీ, యాసవడుచుండు ఘోరఫిరావానమూలు, 606 



8 వారవిలోసము 

వ, అని పల్కి యా, క్రీడాకిరాతుండు గుణధ్వని చేసిన జలధర థ్యానగంభీరం చై యేతేం 

చునామైోంతకు నీళ్ళు చూపిన గోపించుగంధద్విపంబుంబోలె రోషించి యధ్దునుండు 

గాండీవగుణగర్జ్షాడంబరంబున నంబరంబు పిక్కటిల్ల నాటక్యారివిలుకాని పై భల్లం 

బులు నిగుడిం బె, 67 

ళా, గాండ్రీవ ప్ర విము _క్షనిష్టురమహో కాండ పృకెండంబులకా 

ఖండించె న్బితిబాణఘట్టన మునం గందర్పవిద్వేషి యా 

తం డాళ్చ్ళగ్యము నొంది బాపురె పుళింద శేస్త' యంచు న్ఫుజా 

దంజడాహంకృతి వెండియుం బజపె కొత క్రూరనారాచముల్ 63 

శా, ప్రారంభం బొకయింత లేకను దృఇప్రాయంబున ట్లొందం గా6 

ప్రూరాజిం జాగ చేసినో నటికెనో క్రాహ్వండిఆంపంబుచే 

నీరీతిం దునునూడవచ్చు ని యనక హేలాగతిం ద్రుంచెదు 

ర్వారాహాంకృతి నీళ్యరుండు విజయా స్త వ్రాతీముకొ వ్రేల్మీ డిన్. 6) 

క. భితికంకుం జేయుళరములు, ప్రతిహాతీములు సేయు నరుండు పార్ధనికరముల్ 

శితికంథు. జే యుళరముల(, బ్రైతిహాతేములు సె నేయు బహుళ 'బాహా ప్రాఢిన్ . 70 

క. క్రూరతరహరనరాళు?, నారొచశిలీముఖాది నానా స్త ఘుటా 

నీరంభ, మైననభముళం, గారుకొనియె గాఢ మంధకారము దిశలన్ 71 

క ఓం "రగాండీ వజ్యా, టంకారంబులు నభ౫కటావాని నిం డెక్ 

శంక రక పీకేతుభుజూ, హంకారనిరంకుళాహవాంగణ భూమిన్ 72 

వ, ఇ ట్లోవారిసావారి నల్లాడువారార్జునులయందు, 73 

క, కరథులు యుగాంత వేళా, శరభులునుం బోలి నయ్యు శరభూన్యంబుల్ 

నురపతినూతికి. బర మే, శ్వరమాయాళ క్రి నపుడు సమరా గృమునవ్ 74 

మ. తెలివిం బొందక యుండె నెమ్మనమునం దివ్యా స్త మం తాకురం 

బులు శారద్వతకుంభసంభవులసంబోధంబు సగ్యంబు ని 

వల మయ్యొుక- వృధ యయ్యొ నాంతరకృపాభ్యాసంబు గాండీవికీకా 

గలహా తోణిం బినాక పాణికువా నాకొటిల్యశిల్పంబునన్. 75 

క నిటలవీలోచనమాయా, భుటనమున. గీరీటి తన ప్రగల్భత ఇడీనకా 

గుటిలముగ బొమలు ముడిబెను, గటకటం బడ. దొడ6” నపుడు కరము సెమగ్చెన్. 

శా. కాండథీణత నాయిసుచృటలకుం గల్లెంగ దే నాధనుగై 

' పాంశ్లీత్యం బెటవోయె నొక్కొ. యని చెప్పం బిట్టలోం గాకి యీ 

తం జీలాగునం బోవునాలటె మయిమైం చా నంచు గర్వోద్ధతిక 

గాంఢీజంబునం బూన్చి వేయం కొడం" న్షాండీవి గంగాధరుక్. 77 



స_్పమౌా శ్వాసము, 87 

క, మృడు చనెన్నండు శరములం గ, వ్వడి బొదువం దొడం7” శాండివంబున నపు'డీ 

యుడుగక పొడ మిడుభయమున, వడంకులగుబ్బలికమారి వడవడ వడంకెన్, 7 

నీ, కలకువెం డ్రుకలలో. బఅచుమందాకిని, సుకుమార బేవాంబు స్రుక్కా (దాట 

ననతం సకుసుమమాల్యం బై నళళిలేఖ, బ్రహ్మాకపాలరం ధ్రమున దూట 

నెట్టియంబుగి బిగ్గం జుట్రినపెనుబాము, బిగియూడి నొసలిపై డిగంగ జూట 

నలిక చే శ్రముకి త్తి యారజ్యమాన మై, ప్పలసందుల నిప్పు లుమిసె 

గీ నగజ భయ మందె(బృమిభులు బెగడు గుడిచి, రుపనిపత్తులు ఘోషిం చె నొక్క పెట్టం 

గాలకంరునిమొళిళ్ళం గాటకంబు, గాండినంబున6 దాడింప పొండవుండు, 79 

గీ, పొండునందన ఘునభుజావండకలిత, చండ గాండీవతాడితఖండపరశు 

పృథుజటామండ అంబున 6 బిండుగట్టి, తాండవం బాడె మున్నేటితరంగదండు, 80 

గే వింటం గొని వేయ వేయంగ విసుగు వుళ, జెటిబిరు దింతె పొమని పటి యణంచె 
WY లో లుు ల హాజీ లు 

సురతేనూభవునిం బట్టి ఖూలపాణి, మల్ల సంగ్రామశేళి సంభావనముల. 81 

క. కపికేతుషృషభశేతిను, లుపజూతని యుద్ధకాతు కో త్సాహ మునక 

నిపుణతం బెనంగంగ6 దొడంగ, రుపతాయి న్వేషభాష లుపలాస్యముగన్ | 682 

గ్, తోరహ త్తంబునందు! బార్ధండు నడిమి, సలిపె నూరులు బీడీంచె సరభసమున 

హరుండు వీసాన హ త్తించి యర్దుకునకు, బరువు గావించె నిళ్వాసపవనమునకు. శర 

క. ముక్కు_౦టీ కంరమూలము, డొక్క-రమున నిటికె బాద్ధండు ప్రబంథుండై 
ఒర్ ప్ర చక్క నిప్ర, కోస్ట పడన, మిక్కి_లిక ను వే(కి నుటీకె మినుమినుకుమనన్ , థి4 

క, తొంచుచు6 బొడుచుదు[ బడుచును, చేచుదు నుడుకుచును బిట్టు నిగ యుచుంగూలం 

ద్రోంచుచుం దూలుచు6 బెనలగిరి, ప్రాచీపతిసుతు(డు హరుడు బాహాబాహీన్. 85 

శా,నిష్టంకించి కళాంక శేఖరుండు గాండీవాయుధుండు న్సూజూ 

వష్ట్రంభంబులు నీద్ధచారణులు గై వారంబు గావింపంగా 

దిషైంతాంతకఘాోర మూరు లయి సొదృళ్యం బదృక్యంబుగా 

ముష్టీముప్టి రణంబు చేసిరి యసన్లోహ ప్ర కారంబులన్ . 96 

క, చెనురుచుట యొడుగ జచుట, బొము ముడుచుట నిర్వికారమును మును నపరి 

శ్రుమమును సరిసరిం బెనంగిరి, సమవిషమనియుద్ధశేలి కంభుండు నరుండున్ం $7 

క. తెటించెం బేరణము నా, న్య్ఫోటిం చెం గిరీటివశ్నము వృ హోంకు. డతం 

డాటోపనుజిక పీడికిటి, పోటిన ధూర్జటి యురంబుం బొడిచెం గడీమిన్. 88 

శొంఆంతీం జంద్ర॥ భాధరుండు నిజబావాగాధఢపీ డాపరి 

శ్రాంతుండై యటం బాండునూరియొదురం మ్రక్యత్న మయ్యెం నృపా 



= వారవిళాసనము 

వంతుండ యహీరాజహారములతో స్వర్వాహినీ జేణితో 

డంతిశ్వక్పరిధానపల్లవ మతో దొ మ్రజ్ఞటాపం కితోన్. 

ఈ. చెంచెత యయ్యెం బార్వతియుల జెంచులా భూతములై నిజాకృతి 

న్మించిరి వేలుపు ల్నభముమింద లలాటమునందు నంజలం 

ల్నించి నమస్కరించిరి వినీతియు భ_క్రియు నుల్ల సిల్ల గా 

వించెం బ్రణామయు ల్ల ల్లగము విస్మయ మందుచు. పార్థం డ త్తటీన్. 90 

గీ, వేదము ల్నాల్లు నుపనిషద్విద్యం గూడి, ప్రణవమం శ్రామరములతోం ద్రాన్ఫుటముగ 
విళ్వక ద్రూత్వే "మొర య్య తట. శ దొడ: 6 జం ద్రార్ధమాళిం 

వ. అప్పుడు పార్ధుండు కృతార్థండై రోమాంచిళకంచుకితాఖిలాంగుండై యానందబొన్న 

లోచనుండై శేలుదోయి ఫాలభాగంబునం గీలుకొల్సి యిట్లరి స్తుతించె, 

క. నీవ పరబ బ్రైన్మాంబవు, నీవఖిలాం ణాండపతివి నీవు ప ప్రసన్న 

శ్రివిభవారో న్యా యు, ప్రావీణ్యప్రాభవై క ఫలదు6డవు శివా!, 

క, నిన్ను ద్రిజోన్నివాసుని, బన్నగకంకణుసి భక్రపరతం త్రుని న 

భ్యున్నతకరుణాగుణసం, పన్నుుని గనుంగొంటి మంటి బాలేందుధరా!, 

క, నీచేత గృపానిధిచే, వాచాగోచర వివేక వై య్యాత్తు గ్ర్రనిచే 

నోచం,ద (ద॥ లా శేఖర !, యాచించి మనోరథార్థ మర్భిం గందున్ 

ళా,సీక్రెయేను దపంబు చేసితి మాని ఫా” రిస్టస్థితి 

న్నీకై సంస్తుతి నేయుదుం గడి నానే ర్పొప్పంగా నింతయు 

నీకై పూజ యొన ర్హుం గొంత విరుల న్నిత్యంబు సద్భ క్తితో 
నీకై సేవ యవార్చికం బొనరుతు న్వేదండచర్శాంబరా!, 

సీ సాటి యెవ్వరు నీకు నిశాటభూప', కై టభా కాతిహోటక గర్భవంద్య! 

భువజటాడొటవాటిీ కాఖుటితవికట, గగనగం గా, స్తవంతిక'! కరటివై 61, 

క. నీయందు జగము లుండుం, బాయక యాజగములందుం బొయక నీవుం 

దీయనువు చెలియ నజానకు(, దోయజచేత్రురకు నైనం దో౭పదు శర్వా!, 

ను, జయ సర్వేశ్వర! సర్వలోకజరకా! చం, ద్రార్థచూడామణీ! 

, జయ కానూంతేక! క్రామితౌర్థ ఫలదా! చత్తుక్భ్ళ్భవగికుంకలా 

జయ సంఛూార్లక్ళృపాగుణై కపసతీ! శెలేం దృజావల్ల ఫా! 

జయ రమాధ్వరమర్గనా! జయ గిరీకా! యీళ! రశతీంపజే, 

ఈ, కొండకిరారుం డంచుం గయికోక యసంగతభావణంబు లు 

డ్ఞండత శాడితీక గర ముదల సొంచితి ముస్ట్రీభుట్టనం 

92 
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94 

95 

98 

99 



సమా క్వానము, 89 

గాండివచాపదండమున( (గృచ్చజ మోదితి మొళి భోగభ్ళ 

త్కు_౦డల! 'పెక్కు.చందముల దోహముచేసితి నేమి నే యుదున్, 100 

ఆని మటీ 3ుు నుటతీయు సాష్టాంగ పృగావుంబు లాచరించి నిలిచినపాండనమధ్య ముం 

జాచి ఖండపరకుండు నీతపంబునకు6 బాళుపత వ్రతని స్టాగరిస్టతకు భుజాకౌర్యంబునకు 

సంతసిల్లితి నీపరం బేదియొ జే(డు మనుటయు. 101 

ఆభవ ! యీ నాకు నీప్పితం బిసవరంబు, దయ శ్రు,సాదించి రథ్నీంపం దలంచితేని 

రాద, మె ఘోరమై లోకరత్న యెన, పాశుపఠసంజ్ఞ మగుదివ్యచాణ మిము. 102 
Wy 

అనినం | వ్రీతచేతస్కు.ండై కంభుండు కాంబవీవాదయానురాగంబునను |బ్రమథపరి 
వారసమశక్నుంబునను మందస్మితంబు కందళింపం గరుణాకటాకువీక్షణంబున నప్పాండు 

కుమాగుం జూచి త్రిపురదై 'లేయసు౦దరీవదనారవిందవాసరాపసానసంధ్యాసమయ 

సమారంభంబును గరటి ద ను జకుం భకాటకూటపాకలజ్యరసోమంబును జలధర జలధర 

వ్యూహ జంరూసమిరంబును నంధకాసుర పృదో్యోతన (పృభౌమండలంబును శాద్దూలదాన 

వారణ్యహవ్యవాహంబును నగునమ్మవానీ యదివ్యాస్తంబు ససంప్ర్క,యో గం బు సోపసం 

హారంబు సకీలకంబు సరవాస్యంబు గా నుపదేశించె నపుడు సేవాసమాపన్నుు లగుకిన్నర 

కింపురుషగరుడగంధర్వవిద్యాధరులం తమతమది వ్యా 3మంధంబు లిచ్చిరి పార్వతీదేవి య 

కయబాణతూణీరంబు లొసలొ దండధరుండు దండంబుకు బాళపాణి పాశంబును 

నిం ద్రుండు వ్యజ్కంబును సమర్పించి రిట్లు పర్యప్రదానంబు సేసి యీళశానుండు సపరి 

వారుండు సాంబుండు నై యంతేర్థానంబు చేసె ననంతేరంబ. 103 

జే ఠమసంతోషమును బొంది బలవిరోధి, పు త్రం గౌంగిటం జేర్చి యాపోనికూర్తి 

మదా,శుకణంబులు సంప్ర,ఫుల్ల , చతురంభో జదళ సహ ప్రముక బొడమ 104 

ఇ ట్లనియె, 105 

[AN 

ఊఉ భాగ్యము గాదె యమమ పన్నగకంకణు చేం దప క్రియా 
లో 

యోగ్యత జేసి విశ్వభువనోపకృతి ప్కతిపాాదనై కసా 

భాగ్యధురంధరం బయినపాశుపతౌస్త్రము గాంచి తింక వై 

రాగ్యము పుట్టు. గాక కోరురాజుపయి న్నిజరాజ్యలక్మీకిన్ 106 

నీవు నారాయణసఖుండ వై నయాదెము నీశ్వయండవు. నరనారాయణులవలన 6 ద్రిలిప్ర 

పంబునకు(6 జెక్కు_తో యములు రాతనబాధలు కాంతిం బొందె, నిప్పుడు హీరణ్య 

ఫురనివాసులు నివాతకవచకాలశీేయాదు లగుదై తేయులు రా జ్యలుస్థులె నాకంబున 

క నేక ప, కారంబుల నుషద్రృవం బాపాదించుచున్నవారు వఐారిం బరిమాగ్ప నమరా 

వతీపురంబునం గొన్నిదినంబులు వృళోపవాసప్రయాస ఖేదం బపనయించి మధ్యమ 

లోకంబునకుం గృమ్మణి చేతెంచునది మాఠలిసారథికం బగురథంబు పు త్తెంచెద 

12 
య్ 
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నిచ్చోకున యుండునది యని తత్కా_లసన్నిపీతుం డ్రైనరోమవార్డుం డను మునిం 
జూాచ్చి నీవు దై వ్రతీవనంబునకుం బోయి పాండవుల కర్టునుకుళలవా _ర్తయు6 జాళు 

పతౌస్తలాభింబును స్వర్ణగమనంబుం జెప్పు నుని పల్కి. యింద్రుండు నిజస్థానంబున 

కరిగి, 107 

గీ, విక్శమించె నొక్కవృత్షంబు క్రీ నీడ, నర్జునుండు మణిశిలాంతరమున 

ఖండపరళు బాహు దండని ప్నీడన, ముష్టి ఘూర'ఖేదమో క్నయనకు 108 

శా, నూళిం గోహళిసంఘటించిన క్రియ న్మ ధ్యావ్నా వేళ న్మహా 

శాళం జై ననభోవిభాగమున వీ(కం గాసె వీళిండయా 

ఫ్రాలేయాహీతనం ప్ర దీ ప్తకిరణ ప్ప క్రీడదరో్కో_పల 

బ్వాలా జబాలజటాలహాం సలకటీ సొచాలకో యస్ట్రీ యమ్ 109 

వ. ఆప్పుడు మధ్యాహ్న కాలపూజకు నాయికంబై . 110 

నీ, ఫావననిర్థ్హరాంభగి ప్రవాహం బున, నఘమర్ష ణస్నాన మాచరించి 

కసటువోం చెలినీట6 గడిగి యీటార్చిన, సలిలకాసౌయవల్క_లము గట్టి 

యాపాదమ స్తకిం బఖిలాంగకంబుల6, గమ్మ నిభనితేంబు గలయ నలంది 

వెడందముత్య ములతోో నెడవెట్టి గుచ్చిన, మంచిరు ద్రాక్ష దామములు దాల్చి 

గీ, పులికళాసంబుగద్దెపైం బూన్కిి మెజయం, బంచశుద్ధులు గావించి పాండునుతుండు 

పోడళోపచారంబులు సౌరిదిం దీళ్చి, నీలగళునకు మధ్యాహ్న కాలవేళ. 21] 

స, ఇట్లు శివలింగార్చనంబు దీర్చి కందమాలఫలోపవోరంబులు సమర్పించి తక్ప9సాదం 

బున చొనును దేహయాత్ర, నడపి విశ్రాంతుం డై యున్నసమయంబున ధవళహయ 

సహ్యస్త్రృంబుల6 సను. ఈ య. వచ్చి మాతలి తనకుం బొడసూవపీన సబహొ 

మానంబు గా నాదరించి పురందరాదేశంబున నద్దివ్యస్యందనం బెక్కి. యాకాళమార్లం 

బునం జనునప్వుడు, 112 

స్రీ, ఇది మీఘమంగడలం బివి విమానంబులు, యకువిద్యాధరోపాకృయంబు 

లిదియాహవస్కంధ మదె తారకావీథి, యల్ల తెల్లని రేఖ య, భ్రగంగ 

యల్ల దె శింశుమారాకారనారిమా ర్తి, వీండె భాస్వంతుండు వాండె భవుడు 

వీర స ప్పరులు వారె ంళశ్విన్యాదు, లిరువాడ జేవేరు లిందుభార్య 

న్ లల్లవాం డె సుధాకరుం డఉనె గృహంబు, లిల్వలాఖ్యంబు లగుచుక్కు_ లివె కెలంకుల 

ననుచు శూళేలి చూపంగ నట్టనుండు, కాతుకం బంది గగనమార్లంబునందు, 113 

శా. బంభారాతిఠనూజుమియద6 బొలిచెక్ సావి త్రివ_ర్హంబున 

న్ఫం భిన్నోదరశాతకుం భనలినీ నాలీకసం వాసనా 



న్ 

న, 

౨౫ 

ల్ల 

లూ 

లి 

206 ౪ 

వ, 

గీ, 

యఫ్ 

స ప్రమా ఇ్వాసము, §9i 

సంభారంబులు సోడు ముట్ట సవిధస్వర్లోకకల్లోలినీ 

గంభి రాంబుతరింగసం, భృమములం గల్యాణవాతూలముల్ , 114 

ఆర్జునునిమోంద6 బొలిచెం. బథ్యంతరమున, న భ్రగంగానదీతరంగానిలంబు 

నందనో ద్యానవీథి కానవలతొంత, సారభాసురహరినీలహార నుగుచు, 115 

ఇవ్విధంబున మాతలిసారథికం బై నయారథంబుమి6ద నక్షు తృమండలం బోఆినీ 

కొనుచుం జని యర్టుకుం డమరాపతిం బ్రవేశించి దివ్యాంగనా పాంగభంగీసమాలింగిత 

సౌభాగ్యుం డై రాజమార్లంబునం జని దివ్యవముందిరంబు6 బ్ర వేశించి సుధర్తాభిధొనం 

జై నయాస్థానమండపంబునం గొలువునమహేంద్రు నర్ధాసనంబున నుండె. 116 

వీడుపట్టుగ మందార వీపినవీథి, దివ్యసౌధంబునందు య్రృతిఫ్యం చేసి 

గాంవించె జయంతకుమారుకం కు, బాండురాజరనూజు నాఖండలుండు. 117 

ఆనిశొసమయంబున, 118 

పదునాల్లు జాతుల త్రీదశొంగనలయందుC, చేరు బెంపును గలనీరజూశ్నీ 

నీరజనాభునియూారు కొండంబున, నుద్భువం బండిన యుజ్ఞ వ్రలొంగి 

యంభోనిధానంబు నాపోళనము గొన్న, కలశసంభవు. గన్నకంబుకంరి 

వసుధయందు6౬ బుళూరువళ్ళ కవ ర్తికిల బ్రాణవల్లభ రైవపద్తనయన 

కట్టి తొడి పూని కై నేసి కౌతుకిమునం, గోస దిగంగ నీలిఫుట్టుంబు ముసు(గువెట్టి 

గాజు లెగ6 ద్రోని చప్పుడు గాక యుండ, వచ్చె నూర్వశి యర్థునావాసమునకు. 119 

. విమలసుధాంశుకాంతవమణి వేదిక పె నవహంసతూలతే 

ల్పమున సుఖ్యప్రసు ప్రిపరిపాకము నొంది విశాలశే తృప 

దృములు మొగిడ్చి "శేపఫణిపై6 బవళించినయంబు జాతు భె 

వమునం గరంబు. బొల్బవమురువాని€ గనుంగొ నె నింతి పార్లునిన్. 120 

మేల్క-లిపి యిందుబిం బాస్య మెల్ల మెల్ల, (ట్రమదనిద్రాపరాధిను బాండుతన ఈ 

బగడములబోలుతేనపాణి పల్లవములు, నతీనిమృదుపాదపం కేరు హాంబు లాశ్ర్తె. 12 

మేల్క ని యద్దునుండు నిర్ణరలోక లలామం బైనయళ్యామినీరత్నంబుం గనుంగోని 

పొన్ను డిగ్గి ము. నేసి వినయవినమితో త్తమౌాంగుం గరైయి ట్లనియె. 122 

ఈనడికిశేయి నొంటిమై యింతదూర, మేమి కార్యంబు భుదిం గోరి యేసజెంచి 

లేను రమ్మన్న రా ని వూళ్లేందువదన, వెప్పుమో పాన్చుమోంద విచ్చేసియుండం, 123 

ఆడలగంబోవుతీర్థ 'మిదు రైనవిధంబున నెల్లి యేనురే 

పొడియ చంద ద్ర శేఖరు నుపా స్టి యొనర్చి Jr, ౬ 

జూడంగవచ్చువాండ నయి చూచుచు నుండగ నీవ వచ్చితో 

చేడింక యొట్టిపుణ్యములు చేసీనవాండనొ ప్రాగ్భావంబునన్ , 124 



గ్ర వారవీలాసము 

ళా, మత్తారాతీవిదారణుండు జనసన్మాన్యుండు వీతాంకుపం 

శో త్తంసంబు ఫురూరవుండు |ప్రచలద్య్యోగుండు మాతాతగా 

రత్తోయాకర మేఖలా పతికి నిల్లా లైతిగా కావున 

నుతో వీ విది లెస్స మన్మనిపయి న్లోహంబు వాటీింప6ంగన్ 

గీ, ఆదినారాయణునియూరు పంబుజాశీ |, భువనవిఖ్యాత మైననీఫుట్టిరిల్లు 

పావనుండ నైతి నీపాదపద్మములకు, వందనము జేసి వరభ క్లినై భవమున, 

125 

126 

వ, అని "పెక్కుప్ర,కారంబుల నిర్వికారుండై పాండుకుమూరుండు ప్రీయంబు చెప్పిన 

నష్వువ్వుంబోండి కప్పలు లొప్పు లయ్యును నీరుడప్పికి చేయునుంబోలి యప్పటి 

కప్రియంబు లైయుండే నిచ్భావిఘాతంబు నొంది యు నమ్మచ్చెకంటి చేతోభవవి కా 

రంబు హరింపం జాలక ధనంజయున కి ట్లనియ, 

గీ. ఏల యెన్నోతరంబుల నీడ బడ్డ, పెద్దవావులు శోధించి గుద్దలింప 

వార కొంతాజనములకు వావి గలదె, మాను వుర్జున మొగమోట లేనిమాట. 

ఈ. వాసవునిండుంగొెల్వునకు వచ్చిన యప్పుడు తత్సమంచితా 

ర్ధొసన మెక్కి-యూన్ఫనిను నంగజసన్నిభు. జూచి పుష్పబా 

ాసనుఫపుపష్పబాణనివహమ్మ్థులకుం గురి యైతి నిట్రినా 

యాస నిరొకరింప6 దగహా మగవాడను కాన యర్దునా' 

గీ ప్రమద మెసలారల బాంచాలరాజసుతకు, వలచి చేసితివో సత్యవ+క్ప్వతిజ్ఞ 

యన్య కాంతల దెసంబోప ననుచు నీవు, భామలకు జేయుసత్యంబు పాడీ గాదు. 

క నామోహము నావేడుక, నామానము నాప్రియంబు నొతీగులము నొ 

ధ్రేమమ్యును నాతెగువయు, ఘకూమము6 బొందంగ నూరకయె పోవుదు నే, 

చ. అకులితిథై ర్యశ "ర్యవహిమాద్భుతసాహసు లై మహో గతౌ 

(పృరఠతనిళాతనిష్యు పకృషాణవిదారిత దీహు లై రణ 

శీత బడివత్తు శై దుపదిసేయక నాకయి యిట్రినన్ను నీ 

వితరరులం భోలెం గై కొనక యే(చెద వక్కట పొండునందడనా!, 

క, వేసాలం బోకు రమ్లి, శఛొసజ్జకు6 బ్రొడ్డువోయెం బులియుట చాలుకొ 

వాసపనందవన! కుసుముళ , రొసనశీళీకలా విహారంబులకున్. 
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1.8 

129 

130 

131 

132 
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వ, ఆని పల్కి_ యంత నిలుసక బ్రహ్మచర్య వ్ర, తదీకాపరొయణుండవె నీ పనుచు నారా 

యణోరు స్పంభంబున సంభవించినయయ్యచ్చర లేమ లే మొలకనవ్వు లపాంగంబునం 

దెంగలింపం గంకణరుణరుణత్కా.రి౦0బు తోరంబుగాం _ గెంగోలిశేలళీకమలంబున 

బరాగశేణు,కృసకేణువిసరంబులతోడం గూడి మకర ందబిందుధార"స్యందంబు చింద6 



స ప్రమా శ్వాసము ర్రిక్రీ 

బురందరనందనుని వ్రేసె వ్రేనీన నత్యంతధీరో ధాత్తుండు గావునం జి త్తభవసమోహ 

నాస్త్రవిదారణంబునకుం చార యగున వ్వేటున కంతేరంబున మిసీమింతుండును గాక 

యేపాకంబుకకు రాక రాకాచందృబింబంబువోని నెమ్మోము వాంచి నిర్వికారుండై 

యూరకుం డె నివ్విధంబున నయ్య్య్యూర్వనీ యు వనికూల6 బెనంగి యక్కి-రీటి చిక ,-ని 

మవంబుపక్కు._ గానక కానక కాసీవవె న్నెల యుంబో లెం దనకన్నులవలపు మిన్న 

పొలివోయినం జిన్నవోయి నిట్టూర్పులు నిగిడించుచు మనోరథవిఘాత ప్రభవం బైన 

కోపంబు సెరింపక నరు నుద్దేశించి నఫుంససండవుంబోలె నాన గొన్నాండ వేండు 

కాలంబు నపుంసకుండవు గమ్షని శపించి దిగ్గన లేచి మొగంబు గింటువెట్టుకొని యిం 

టికిం బోయె. యుధిస్టి రానుజుండును పసిస్థ్రజసనివలన గతికీ ర్లితాపన్నుండై  యయ్య 

రిష్టంబునకు సంతొపంబు నొందక యది విధివళశంబుగా6 దలంచుచుండె నప్పుడు గగ 

కంబు శ్రే వంబడి య స్తమంగడలుండై హిమగభ స్తీ విరహ జేదనాదూయవమానమూొన'స 

కసం వరుణబనయి త్రి, తి ఇప్ప ఎనసంసుతంబోలి వెలవెల బాజ విభావరీసమయం 
a.) 

బునం దిల్ గావశేషం SF 134 

. పారిజాతకలతా పల్ల వంబులు మేని, కొసి నుడ్యానపుంస్మో- కిలములు 

గంధరాగై ) వేయకనకఘంటిక మ్రోయ, వేలు కనిక యుపర్విధికి వెడలె 

మందాకినీవీచిమారుతం బల్లాశ్చె, నప్పుర స్రీ లనీలాలకముల 

సష్పర్షి పావనా ళశృ్ళమపనాంతేరమున, నొమ్న్బ్నాయఫఘాోన మభ్యధిక మయ్యె 

బాలవత్సంబుపై6 గూర్తి బచ్చడిలుచు6, గామధుగ్గవివచ్చుహుం కార మెచ్చె 

కుక్రుగడియారమున మించె కంఖరవము, విబుధలోకంబునందలి వేగుంబోక. 13ర్ 

.మ 'ర్థ్యలోక ౦బువారి ప్రృమాణసంఖ్య 6, బాండునూనుండు గడ పెను వ జియింట 

సగము నిద యును సగము జాగరమును, నావిఫావరి వేగుంబో కొలు నెలలు 136 
UU 

మాటుగా వై చినమాంజిప్ట తెర యె త్తి, పంజుమంచను డిగ్లె మం జుఘోన 

ముకరిమ జైల మోతే ముద్దుచూపంగ రంభ, కనకంపుగొడుగు పా గాలు దొడిగె 

నొకటవేనలి మడ్చీ యొక్క. కేల ఘృతాచి, గాజు అక్కు-_లతేల్బు గడియపుచ్చె 

నలసఖావముతోడ నలవోక పుమాచ, నిల్వటద్దంబులో నిడచూమె 

వారిణి గీలించె నలినపట్టాంకుకంబు, మేనక ధరించెం బాలిండ్లమిోంద అవిక 

యప్పర దీ సని కేతచాభ్యంతరముల, గొక్కు_రోకోయటంచును గోళ్లు గానె. 187 

అమరావత్యమృతాళను ల్బ్రథమసంధ్యా వేళ వాల్లన్నులం 

గమలా పుం గని యాచరించిరి నమస్కా-రంబు (క్రి క్రి ందైనమ 

ధ్యమబోకలబున దీవ్యదంశువుల నీహార్మ ప, ప... భం 

గమునొందించుదు మిన్ను బాలక నుదయో గావ ప్ర,దేళశంబునన్, 138 



94 పాఠవిలాసము 

నీ పరమర్షి పాపనపాణిపల్ల వములు, ఫాలభౌగములపై బవ్వళింపం 

బౌలోమి పెం దిన బెలకోకద్వ కం, బలతియీరెండకు నజ్హు సౌప 

గగనకల్లోలినీకనక వద్మములకై 6, దుమైద లెగసీ జుం జుమ్థు రనంగ 

నాక విద్యాధరీ నాట్యశాలల యందు, దూర్య త్రృయంబులు దురంగలింపం 

గీ, బ్రమద దిక్కాంత కెంగేలం బట్టియాడు, కొత్తగురి వెందపూసలగు త్తివోలె 

దివసకామిని ముఖలత్మ్మీ తెలివి నొంద€, బూర్వదిశయందు€ గరకరం బొద్దు వొడిశె. 

వ. ఆయ్యవసర౦బున, 140 

శా, కాల్యాచారము లాచరించి కడ(కం గారప్యళార్లూలుడొ 

జ్ఞపల్యన్ఫూర్డిక్ప స్త్ర భూపణ విశేషన్ఫూ ర్తి మొ విస్ఫుర 

న్థాల్యాలేపను6 డై విచి త్రబలశుంభద్భవ్యడివ్యా స్తసా 

ఫల్య ప్రౌఢకపోనిమాఢవిభవ భ్రాజిష్టుండై యున్నతిన్, 141 

క, బలవదిరినికరనిర్భర, బలసాదనబాహుదర్పబంధురలీలా 

విలసనత యెస(గ వచ్చెను, బలనూదనునభకు భక్రిఖావం బలరన్ 142 

వ, వచ్చిన సా ష్టాంగం 'బెరంగిన ఫల్లును నఫల్లున వాత్సల్య హేలాసము ల్సేకంబున గూఢగూా 

సానసంభావితుం జేసి జంభభేది యతని నాత్మీయనింహాసనార్థంబున నుపవిష్ణుం గావిం 

చి యిట్లనియె, 143 

నీ, బాహాఒలాటోపపరిపొటి మిస్పించి, పడసితి వీకానుపొకుపతము 

సంగృహీంచితివి కస్త్రమ్యు లిముడిగాంగం, బురవై రికరుణ నిర్ణరులవలన 

నధికరించితి వస్త దాచాగర్యకంచున, జతురంబులగుదివ్య సాధనములు 

కొలత తేకుండం గైకొంటి కుంభజాచేత, నై జంబు గాం జాపనై పుణంబు 

గీ, పరశుపశ్టైసముద్దర ప్రాసముసల, ఖడ్డముఖచి త్ర, చం క్రమ క,మరిరూఢి6 

గరము మేదిని సౌటి నీ కరయం గలి, కౌర్యమున ను గృభుజవీచి సవ్యసాచి. 144 

కా. ఏరీ నిన్నెడిరింపంగా జగమున న్వీరు ల్పతాపోద్ధతిం 
థారలధర్యమునం బ,భావమహిమం ఛై ర్యంబునం జూపలీ 

లారంభంబుక సొవాసిక్యమున బాహాళ క్రి దివ్యాయుధో 

చార ప్రాఢీకు బేవదై త్యనరగంధ ర్వాది సంఘం బులన్ 145 

క, నీ వని నేయ బలాఢ్యు6డ, వీవిశ్వంబునను నీకు నెదు రెవ్వరు శే 

రావంత యైన వదలకు, మేవలనను దేవవి వ్ర పీత కార్యంబుల్ 4 146 

క, ఏపున భుజగర్వోన్నతి, ప్రావున దీపింప నిట సుపర్వహితార్థం 

బోపార్థ! చేయవలయును, చాపనిచినపంపుపంపున నార్యనిధీ, 147 



చ. 

చ, 

క 

న _పమౌా శ్వాసను, 

అలఘు బలు ల్నీ వాతకవాఖ్యులు వీరులు ఘోర చజానవు 

బ్లలనిధిగొంది నుండుదు రసాధ్యులు నిర్ణరనీద్ధసాధ్యకుం 

డలినరకిన్నరద్యు చర నాయక కోటికి మూండుకోట్లవా 

రలవలనం గలంగెడు నిరంతర బాధల ముజ్జగంబులున్ ం 

నుటీయును నెందెటని నసమానబలు ల్ఫురలోక కంటకు 

_లఅచుగ బాధ చేసెదరు దై త్యు లవధ్యులు నిర్జరాళి శీ 

రెజు నెజయంగ వీరభవదీయళ రార్చులపాలు సేసి యం 

దఆ నుబుమాడి యెంఠయు హితం భొనరింపుయు మాకు నర్జునా, 

ఆలి సునానీరుండు సమారాధనం బున. 

తనతొడినభూపణంబులు, తనదుకిరీటము న భేద్యతరకవచంబుం 

దననుతున కొసంగ గాండివ, ధనవున నగజయము గుణము చాచి కడంకకా, 

+ హయము లనూరుసవర్శ ము, లయుతంబు వహీంప సూతు( డై మాతలియు 

న్నియమింప దరభునరదము, నయదము నెక్క_.0గల బనిచి వార్షం బేసగకా, 

ఆమరలోకంబు నిర్జి ౦ప ననుప బొంగి, సంగతోశ్చావా మెదలోన సందడింప 

నడరుపెంవున నరుగునయ్యర్దునునకు, నిర్భరులు హర్ష మున నిట్లనిరి కడంగి 

. ఈరథం 'బెక్కి. మున్నిం ద్రుండు నిర్మించె, కుంభన్మహాసైత్యు జంభడై త్యు 
నీశథతాంగమున బర్హిర్ము ఖేంద్రు(డు ద్రుంచె, నాజిని సందు వృత్రానురేంద్రు, 

నీయరదంబున నెగిచె గో త్ర,విఖేది, పరిపంథిభునమహోబలుని బలుని 

సీలేరం గాడె నూయించె నుత్రాముండు, పాకదై తేయు నిగ్భయసహాయు 

నీమహాస్యందనంబున చేఫుమాపె, నముచిముఖు దానవ శ్రేణి నమరవిభుండు 

నీవు మొతం డ్రియట్లన నిఖిలదనుజ, పతుల నోర్వుము దీనిచేం బాండ వేయ, 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

అని పల్కి. దేవసంబంధం బై నదేవద త్తం బనుళంఖ బిచ్చివం బుచ్చుకొని యర్జునుండు 

మారలియుం చానును దృ దృథాధిరోవాణంబు చేసి నివారేకవచవధార్థం బతీర భసంబున 

నరుగువాండు ముందట లరిమకరకరకలో రఫూత్కార వారిధారాలవాబా రవ్రూర్యరూణ 

రోదనీనిరంతరా కాలసంపాదితోడు శ్ర్రమంబును నమలడిండీరపీండఖండ మండి తొఖండ 

పాం డుగ్యధుర్యగోచిరనిళ సాంద్రచం దికాశ్రాంతదేళ దిశా భాగంబును నిరఠరవిద్రుము 

లతానికం జపుం జసమభిరంజిత ప,దేశనిర్హి ప్ర సంతతాదిష్ట చరమసంధ్యావిశే+రాగంబును 

గమఠరుషకులీరతిమితిమింగిలాదిస త్త ృసంపాతసంభృ తాచ్భగితధ్వనినిలీనదఖిలచేత నా 

రవంబును దటవిధూతపాత వికిరదవిరళ పరాగవినిభ్ళ తద్వి రేఫకుసు మనుం జరీవిశాలలసలీ 

లపంగలుంగలతా లా స్యవిభవంబును బత్నీభూభ్ళదవిరత ప్రచారాభిషవణంబును నమేయ 



ళేర హొూరఠరవిలొాస ము 

లి జో వాహీనీవభూ ముఖ ప్ర స క్రభూషణంబును నగునుహాసము ద్రం బు డగ్వతి తదీరయోద 

రంబువ, ]ర్ర్ 

చ. కనియె బురంబు నమ్ర,మణీ కాంచనసౌధము నత్యుదగృసా 

ధనము నసాధ్యశిల్పభఘన దారుణసాలము నద్భు తై కస 

జ్ఞనసముద్యగృభుట్టము విళాలత రాట్టము నుద్భటారితే 

ర్భ్గనము ననల్బగర్జన సుర ద్విషదుజ్జ్వలితంబు నిమగకా. 156 

మ, కని యత్యుద్ధతి శంఖ మొత్తుటయు నాకంపించె ధాత్మీతలం 

బనిలస్క_౦ధము లేడు చిక్కువడియె న్యాదోనిధు ల్లీంచె ఘూ 

ర నముంబొంది సులేం దృలోకములు వినంబోయె( బాతాళ్గము 

ల్వినియోగంబులు డప్పె భూతచయము ల్వీ9లె న్లిశాభాగముల్, 157 

వ, ఇట్లుయుగవిగదముసమయఘునభు నాఖఘునకలోరదీర్ధృ తరళతసహ్న స్కఖై రవం బగునమ్షహా 

రవంబు కర్ణ శూలం బై తాంకీినల గనలి దానవులు హలముసలపరశుప శ్రుసప్రా సపరిఘా 

ముద్దర ముసుండిదండకోదం డకుంతకులిళ భల్ల భఖిందివాలళంటళ క్తి క ర్రరీకరారకురారలవి 

(త్రృతోమర త్రి ళూలఖట్య్వా ౦గ చ క్ర,చంద్ర, సమహాంకుళ గదాపాళ పా సాణ ప్రముఖం 

లులగు మహో స్త్రళ స్త ంబులు వహించి వికటగర్ణారవభరంబున నంబరంబు పిక్కాటిల్ల 

నొక్క-పట యమహానగరంబు వెడలి తది ఈస్యందనంబుం జుటుముట్తి, 1558 
టబ ౪ లు అబ 

మ. ఘనళస్తాం_స్ప్రమహాతివర్ష ము నొగి నర్ణామహాడంబర 

ధ్వనిసంవితఘ నాఘునాఘని పతద్ధా రాళ ధారామహో 

శనివర్న ంబులద్వంద్వ మొండ6 బయిపై సంరంభశళుంభదతి 

నళ చొ కొ అక న న్వనభుల్ ఘూర్డ్మిల బిట్టు వాసవిపయి న క్ని ంచె నొక్కు_మడికా 159 

క. వాలీకౌమెలుంగుందూపులు, నాళీకోదరునిమటంది నలిదైత్యులమైం 

గీలించెం బేరుపేర, న్యాలమున6 బదేసికంకప త్రములు వడిక౯, 160 

మ, అలుకం చానవు లొక్క_యుమ్మడి తదీయస్యందనోరుద్యుతి 

స్టలనంబు న్చుర సీద్ధచార ణమహాళ్చర్యంబు గావించుచు 

న్లలహమోణియు నాకసంబు దిళలుం గాండ ప్ర, కాంగంబులం 

గలయం గప్పి యదల్సి యార్చిరి సమాకంపీంప భూతావళుల్. 161 

గీ, భయభిరంబున వెలవెలం బాలి రపుడు, తిదళ సారథి ధృతి దె తేరుగడుప 

బమనీ యుండినంచాన సారథియు రథిమయు, నగుచు+ బరిమాశ్చె నరికోటి నర్జునుండు. 

క, నిర్ణరసారథి యర్ట్టును, దుష యవి క్రమము సనూదోహలతయు దోగ 

ఖుర్జాభరం బు సారథి, యౌర్చి త్యము. జూచి మిగుల హర్ష ముం బొం'దెక్, 163 



స_ప్పమాశాసమా, 97 

వీ అసురు లుద్ధతిశూలహలభిండి వాలంబు, లడరించి రడ(గించె నర్జునుండు 

దైత్యులు దండించి దండళంకులక క్యూ, లిగిడించి రుడీగించె నింద్రసుతుండు 

డై లేయు లేచి ముద్దరగ దాంకుళ ములు, పజఅపీంచి రదలించె ఫల్లునుండు 

సురవై రు లల్క6 దోమరకుంతీగుణ ములు, సారించి వెడలించె సవ్యసాచి 

గీ కోణయకంపరఖేటక కృకచకులిక, చ క,ఖట్యాంగకుద్దాలదం ద్రవోస 

వినిధళస్తాళ స్ట్రిములు వైచి రనఘళించె, శు కృశిష్యుల దోణశిన్యుండు గలిచె 164 

వ. ఆయ్యవసరంబున 165 

కా, జంభారి ప్రభవ ప్త యు కనివిడ జ్యా రావగంభీరసం 
రంభ భ్రామితీ గాండివ ప్రృసరద స్త వ్రాతీదీవ్యత్పరా 

సంభిన్నాంగములై సురారితనువు లం గ్రామరంగం బునం 

గుంభద్రోణములట్ల బిట్టు గురిసెం ఘోకంబుగా ర క్తముల్, 166 

క, చేయునది లేక దనుజులు, మా యాయుద్ధంబు సేకు వుదిం దలంచి భృతీం 

క చాయక వైచిరి విద్యా, వైయాత్యము మించ బరుషవర్ణొస్త్రంబుల్ , 167 

వడీ (బాము వ్రేలంగట్టిన, వడువుర నలుగడల ముసరి వార్వాహంబు 

ల్లడీవడి కురియం దొడ. గెను, వెడవెలుపును లేక పాండజే యునిమో(దన్. 165 

మః బలభిద్ధ్వంసివరంబునం గొనిరదిన్యన్యారుతౌ స్త్ర ంబుచే 

జలవాహాంబులు వట్టం జేసె నరు6 డకు య్య ప,తాపంబున 

న్షలయం గప్పిరి దారుణా శ్రముల నుగ ,స్వాంతులై యేచి చె 
9 ఆర్టీ లో [క్ ర a= 

త్యులు పార్గుం గులిశాస్త్ర మేసి యవి తోడ ద్రుంచె నాకం డొగిన్, 169 

చ* అనలసమోరణా _ర్గకయు లైనమహో స్త్ర ము లేసి రుద్ధతిం 

దనుజులు గాడ్చుతో. బెరసి నడ నొక్కట విస్ఫులింగము 
ల్లనకనC చాల చావక శిఖ ల్వెస ముంచే సురేంద్రనందను 

న్రనలి యతం డణంచె నవి గృక్కున వారివుుహాశుగం బులన్ * 170 

చ, తిమిరమహాస్త్ర మేసీ రణతీ వృత నూపిరి దైత్యఫుంగవుల్. 
కూ అధ (క్రృచుమునం గప్పె నల్లడల గాఢమహోోడ్డతి జిమ్మ-ఏింకటుల్ 

తెములె దిశావి వేకమును ధీరతయు నిస నెల్ల వారికిం 

మసి నురేంద్రసారతియుం బాజుగ వై నం బృతోద నువ్వలన్, 17m 
క, రథ్యములు పరవనేరళ, మిథ్యాభిమతంబు లయ్యె మియి మజచి సమి 

ద్రథ్యూ ధనంజళయుం6 గానక, తథ్యమునకు లేక యుండ దత్సారథియున్ . 172 

వః భయం బంది యర్జున యెటపోయె దని యెలుంగ త్తి యాహ్వానంబు సేసీ తొల్లి జే 

— లేళంబులు చూచితిం గాని యిట్టీభయా దే క జన్య ంబు లగుజన్యం 



ge వారవీలానము 

బులు నూడ వీరు వరజనితవీర్య దర్చితులు గావున వీరిసం ప్రృహారంబు భఘోరంబు ఆని 

పల్కిన మాతలి నూజడించియించుక నే పు మద్భుజావివోరంబు చూడు మని ఫబ్టునుండు, 

జొ. జంభధ్వంసిపరంబునం గనినయస్తంబు న్మ హోపారముక్ 

కుంభద్వి కృమబాబుుదర్పములు సంళోభిల్ల చేసిం దమ 

స్సంభారం బడంగన్ ది ల్విఫులవై శద్యంబు నొందన్ సుర 

లృంభావింప భయంపడంగ దివిజు ల్సం గ్రామగంగంబునన్ . 174 

వమ, జవ మేపాజంగ6 గూలె బై ర్యతనువు ల్ఫర్వంసవోపీరిం శాం 

డవ గాండీవధను[ ప్ర,కాండభనకాండ ప్రస్ఫుటోచ్చండ తాం 

డవపొండిత్యివి శేషవి భ,మకృతాడం బ ప్రృతీకంబులై 

యవనీం ద,ంబుల భంగి నింగి యద్రువన్ హాహానినాదంబులన్ . 175 

వ ఇట్టిలివాతకవచులు నిరఎకేషులై మడసీ5 సం క్రృందననందనుండు తత్చుర౦బులోనికిం 

జని యంతయుం గనుంగొని మాళలి కి ట్లనియె. 176 

నీ, కనకమయసాట్ట సట్టిశుక "ంతే మగుచు, వివిధమణిసౌధములును వస్తువులు గల్లు 

నిప్వుగంబునం గాపుండ కితర మైన, పురమునం జేల నిల్చె నిర్ణగవిభుండు 177 

ఈ. నావుడు నిట్లనుం ద్రిదళ్ నాయకుసారథ్సి నిర రేక్వరుం 

డీవవరాళిలోన సృజీయిం చెను దైత్య భయం బుచేత దే 

వావలి కుండ నిష్వుర ముదృగ్భగతిం దనుసూను లంతేరా 

జీవభవుం |బ్రసన్ను నిగ జ్ర మహాబలవీర్యవంతు లై . 176 

కః, ఇందుండ6గ నింద్రాదిక ; బృందారకవరులతోడ బెనకుప నిందున్ 

గ్రీందుపడకుండం దపమున, నందిరి వర మఖిలభువనహననోత్సుకతన్ , 179 

వ, కొవునం దద్విజయార్థంబు గా విజయ నిన్ను వాసవుండు వనిశె, నిమ్మహాసురులు మగు 

ద్దరుడగం ధర్వనిద్ధసాధ్యుల క సాధ్యు లిట్టివారల నశ్హమంబునం జంపీపెంపు గాంచితివి 

భపదీయస_త్స్వసాహసంబులకుం గొలంది యెక్కడీ యది యని యర్జునుం బ్రస్తుతించి 

మూతలిరథంబు గ్రుమ్మటించె ఇట్లు నివాతకవచుల6 బరాభవించి భవ్య తేజోదుర్శిరీక్షంం 

డై పాండవేయుండు మరలి వచ్చువాడు ముందట, 180 

గి. వివిధసృత్నగుల్శ విస్తీర్మ మై కడు(, బొలుపుమిగులునొకతపోవనంబు 

నతివిచి త్రీశిల్చ్ప మగుషట్టుణంబ.ను, నజ్ఞ్వలంబు లగుచు నున్నం గాంచి, 181 

క, సురసారథి యిది యెొన్వరి, పుర మిమ్మవానీయభునతపోవిపినం బె 

వ్వరిది యిది నా దుదృష్టికి, హరహర యతివిస్థ్య యంబు నాపాదించెన్ , 182 

వ అనవుడు నమ్మహాత్తునకు నాళం డిట్లను. దొల్లి ఫులోమియు గోవికయు ననుససుర 
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